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 יש שא 2 6 6... . . ףיסניירא {.ש 7

 הילע שטירד יד

(1924---1918) 

 (ריפנײרַא) הילע עטירד יד
 , 0. שש 6 6 6 א 6 6 + + + + רענערב .ח .י ,ןיקתיוו .י -- *

 רעדנעל ענעדישראפ ןיא תולחתה

 2. 6 6 א א א. א א + + + + + + + "ץולתהא ןופ תודוסי יד

 , . רגאלסור ןיא "ץולחח, ןופ גנוטַארַאב רעטשרע רעד ןופ ןסולשַאב

 דנַאלסור ןיא "ץולחה, ןופ ץנערעטנָאק רעטשרע רעד ןופ ןסולשַאב יד ןופ

 , . . 6 + + + + בגגוגעװַאב רעשיצולח רעד וצ : ןָאסלענעצַאק .ב

 , ג , א א א א א א. א ג . + + + +  גגוסירגַאב

 ןליוּפ ןיא טירט עטשרע

 ,} . ןלױּפ ןיא ןרָאי עטשרע : ןַאמזיּפש ,ל

 08. א גר צג 6. + + + + םיצולח יד וצ ףורפיוא

 א 6 א 6 6 6 , . . א + + + + "ץולחה; ןופ תונקת

 יי כי ןליופ ןיא ?ץרלחה ןופ ץגערעפנַאקרַאפ רעד ןופ סעיצולָאזער

 יי , , . 6 . + + + + + ץגצרעפנַאק רעטרעפ רעד וצ

 . . . + + צנליװ ןיא "ץולחה, ןופ טירט שטשרע : סעדיורב קחצי

 עיצילַאג-חרומ ןיא גנוגעואב-"ץולחה, ןופ עלעגיוו םייב 1 סלעקיב .י .רד

 הרשכה ףיוא:

 . . . 6. 6 . . . +. + + רצציואבטוג ןוא םיצולח ; ,ה

 , גאר. שש ג ג . ש ג + + + . . צגעדנַאפסערַאק
 , עג א.ג , צג . . . + + + לָאכָארג ןיא םרַאפ יד
 , 6. ש ג ג . . . . . . . ןטַאטשרַאװ ןוא סעמרעפ
 , . . . 6 . + + + עגָאאאר ענעדישרַאפ ןיא הרשכה
 . . רגיק א ןופ ןגיוא יד טימ :קַאסַאב השמ

 ןגעוו עלַא ךרוד הילע
 יי יי כ . + ןַאמצײװ םייח ,ןַאסלענעצַאק .2 --

 ,הג גר א . , + + 4 + + הילצ יד :ןָאסלענעצאק

 , הילע רעטירד רעד ןופ עטכישעג יד ! ןיקבָאד .א
 , 6 + א + + + + "לולחה; ןופ םיסש יד

22-- 48 



 ט לא ה ניא עו

 , . . . + ןידנעב ןופ םילוע יד : רקוס .י

 , 8... + . . + + . ףניפ ןוא טרעדנוה

 הילע רעטירד רעד ןגעװ תונורכז  ןַאמרעביל .צ

 . . . ןלױּפ ןופ ןגעװ יד ףיוא : ןַאמכוש י

 , . 6. . . +. . הילצ ןיימ : ירעי ריאמ

 , . . . . . . תילצ ןופ גנוטראװרעד ןיא

 . . הצובק ַא ןופ עטכישעג-הלּפעה : ךָאלב באז

 , . . םיצולח עטשרע יד ןופ הילע : ישמ באז

 קסירב ןופ הצובק-םיצולח עטשרע יד : ריפלא .ד

 . . . . . . םיצולח עטשרע יד : תבג יבצ

 , . . 6. + . + . ץסיװָאקלָאװ ןופ םילוצ
 . . . . . ץינעמערק ןיא "ץולחה; : ףסוי .א

 , . ײמַאלַאק ןיא "ץולחה, רעד : םיובלטייט .י

 , . . . . צשרַאװ ןיא טמַא:לארשייץרא רעד

 , , . . . . . . ךיז טקרַאטשרַאפ הילע יד

 ,. . . . ג . . . + . רעייגסופ ןּפורג

 , . . +. . + הילע רעײרפ ראפ ףמַאק ןיא
* 
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 עניַארקוא ןוא דנַאלסור ןּופ םיצולח  ַאקנעשטינזער י

 . היל רעטירד רעד ןופ הפוקת רעד ןופ : יול והילדג
 , א א 6. + + + + + ןןָאסנילײב .מ -- *

 . . . לארשי ץרא ןיא תוצולח ; ןַאמשיפ הדע
 . (דיל) דניק ןיימ רעה טינ ; שטיװָאנועמש דוד

 . . . (היל) ץנעט ןופ טייק יד : ןדמל קחצי

 , 6 . + + . (היל) ךליףל : יקטנָאלש םהרבא

 רָאדלעּפמורט ףסוי
 . . רָאדלעּפמורט ףסוי : יקסניטָאבַאשז באז

 , 0. 6. 6. + + . "םירוחב, יד : ןהכ .ד

 , . . . . + + רָאדלעּפמורט ףסוי ןוּפ ווירב

 , 0. א. 6 + + . יח לת :רענערב .ח

 . . . רוד ַא ןופ רעטסומ א : ןָאסלענעצַאק .ב

 . . . . רָאדלעּפמורט ףסוי : רענערב .ח י

 . טייקכעלנעזרעּפ סרָאדלעּפמורט : ןיקנעבַאט .י

 ! ןרעיוט יד ןענעפע

 . . . . ןרעיוט ענעסָאלשעג : ןָאסלענעצַאק .ב
 , 8, 6 6 6 6 + + + + ןעגנוצענערגאב-הילע

 , . . . . . +. + + ןעגנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ

 . . 6 . +. . הילצ יד ןוא רעטעברא-ייא יד

 , . . . . . + + + 'וירב ןוא ןעמַארגעלעט
 , . . + . +. . יאאס טרָאּפ ןייק ופי ןופ

 . םָארטש רעטלעטשענּפָא רעד : וָאטיר לארשי

 (ןסולשַאב) ןעגנורעטש ןופ םי םעד ןטלַאּפש

 גנונעוואב-טלעוו

 "ץולחה, ןופ ץנערעפנָאק-טלעװ רעטייווצ ןופ ןסולשַאב
 , . + +. . ץָאנבוד ןועמש ןופ גנוסירגַאב
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 ׁשוו טל אה ניא

 הילש עטרעפ יד

(1928---1924) 

 157---+6 (ריפנײרַא) הילע עטרעפ יד

 147--1 גנוגעװַאב רעד ןופ סקואוו

 147 . . . . . . +. + ןליוּפ ןופ הילע רעטרעפ רעד טימ ; רענייװ .א

 159 . . . . . . . + "ץולחה; רעד ןוא הילע יד : יקסוָאנַאדגָאב .מ

 162 . . . . + + + + הילש רעטרעפ רעד ןיא "שבוכה, : רעװַאקנַאב .י

 166 2 6 6 6 + 6 + + + + + + + הרשכה עשיצולח :ןוירוגרב דוד
 1711 . . . הילצ רעטרעפ רעד ןופ קיטסירעטקאראכ רעד וצ + ןײטשנזָאר .צ

 172 2. . . 2 6 . 6 + + + + התהילש ןוא "ץולחה, ןופ םיזכרמ שלא וצ

 1714 2 . 6 6 6 6 + + + + + + + + + 1925 ןיא הילע'רעטעברַא יד

 176 . טגעמָאמ ןקיטציא ןיא "ץולחהח, ןופ ןבַאגפיוא : װַארָאזַאלרַא םייח .רד

 180 . . . יי יי יי = . + + + ןָאטסלענעצַאק .ג -- *

 181 2 2 6 8 6 8 6 6 6 צג + הילצ עשיצולח יד ןעיינאב : ןיקבָאד א

 1822 2. 2 . ר. . 6 6 . א + + + + + + + צטרבח יד :לחרתב

 1844 . . . . . . + הצולח רעד ןופ ןעמעלבָארּפ-הילע יד : ןַאמשיֿפ הדע

 185 . , , . + + + (ןסולשאב) הרבח רעד ןופ הרשכה רעד ןגעוװ

 186 גנוגעװַאב עלענַָאיסעפָארּפ יד ןוא "ץולחה, רעד : יקסוועשטידרעב .א

 188 . . . . . (ןסולשַאב) ןענײארַאפ עלענַאיסעפָארּפ יד ןיא ןטערטנײרַא

 188 . . . . . + + (=יחרזמה ץולחה;ג ןגעוו) ןעגנואיצאב : חניבא הימחנ

 191 . . ןלױּפ ןיא "ץולחה, ןופ עטכישעג ךעלטיּפַאק : יקסװעשטידרעב .א

 201 . . (תורדתסה רעד ןופ ןסולשַאב) הילע רעטרעפ רעד ןופ סיזירק רעד

 902---8 הרשכה עשיצולח

 202 2 2 2 . + + + + + + צװָאסָאלק ןופ גנודגירג יד : רהוזבא .ש

 2044 2 6 6 6 6 + + + + + + "תירחשג קשמ רעד : קידנוּפ והיעשי

 206 2 6 6 6 6 א א. א א + + + + + + םיצולח ןשיװצ ; חֹונמ .י

 208 2 6 . 6 . + + +* . + +. + + ןישזָאלַאװ הצובק יד : ץורח הירא

 215 . . . . . . + + הרשכה רעשיצובק רעד ןופ קיטירק ; טפַאה .א

 219---8 טעברַא-רוטלוק

 219 2 6 6 . 6 + + + + +* + + (ןטנעמגַארפ) תויצולח : ןַאמכיפ בקעי

 220 . . . . . . . + רוטלוק ןופ ןָאפ יד ןבייהפיוא ; ןָאסלענעצַאק .ב

 222 6 . + . + +* + * + + ךיליסקלָאפ עשיצולח סָאד ; ןאמרעבוג .א

 990--.8 "ריעצה ץולחה,

 229 . . . . . . + + ףיגס א ןופ עטכישעג רעד וצ : טרַאבלעג ןושרג

 225 2 6 6 6 6 + + + + + +* + + ןָאיאר רענליװ ןיא : רעװַאקנַאב ,ל

 236 2. 6 6 2. 6 + 6 + + + + + + + + + ציסצלָאּפ ןיא : רעגייו .א

 240 2 2 6 6 . + + + + + + גגוטאראב-סגנודגירג יד ; לחר תב דכבכוי

 241 2 6 2 6 א א א א + + + + + + + + 1926--1927 ןרָאי יד ןיא

 246 2 6 6 6 6 6 + א + + + + + . + ֿביצילַאג ןיא : ףירע היעשי

 240 2 2 6 . 6 + 6 + + + + + + + + + לָאבמיס רעד ; יראנב



 ט לַא הניא שזוו

 גנוגעװַאב-טלעוו
 , . . +. +. גיצנַאד ןיא "ץולחה, ןופ הצעומ רעד םורַא : קָאטש בוד

 . . 1922--1927 ןרָאי יד ןיא עיצַאזינַאגרָא-טלעװ "ץולחה, ןופ טקואוו

 (1927) ז"פרת ףוס "ץולחה,-טלעו ןופ ןטלַאטשנַא-הרשכה ןוא םירבח לָאצ

 . . . . . לארשי ץרא ןיא ץַאלּפ רעיײז ןוא "ץולחה, ןופ םירבח יד

 "ץולחה , ןופ לבוי
 . 6 + + + לגיצ רעדעי הריש טגָאז לארשי ץרא ןיא : קילַאיב .נ ,ח

 . 6. + + . + + + (ףורפיוא) "ץולחה, ןופ לבוי ןקירָאי-ןעצ םוצ

 , א... + + + + + "ץולחה; ןופ בוט"םוי םוצ : ןָאסלענעצַאק .ב

 , א א א א. + + + + + "ץולחהע ןופ חוכ רעד : קילַאיב .נ .ח

 װָאנבוד .ש ,ידלָאטרעביײקצאל .וװ ,ןַאמכיפ .י ,ןַאמצייו .ח ןופ ןעגנוסירגַאב

 , א. 6 א 6 + + + + + ןועגש רעשירעפעש רעד : ןַאסגיוועל .א

 , . . ג . . 6 . + + +. +. (םיל) עגנוי רימ : ןָאסלענעצַאק קחצי

 הילע עטפניפ יד

(1929----1929) 

 (ריפניירַא) הילע עטפניפ יד

 גנוגעװַאב רעד ןופ ףורַא-גרַאב

 , . ג א א א א. . א + + + + . גגנוגעװאב רעד ןופ סקואוו

 . . . + . . . םיצוביק-"ץולחה, יד ןופ ףערטפיונוצ רעד : ייב .מ

 , . א 6. . + + + + + . ""חרומה ץולחה; רֶעֹד : יאגרש .ז .ש

 . . "ץולחה; ןיא ןוא דנַאל ןיא יורפ עקידנטעברַא יד : ןַאמשיפ הדע
 . . . + + + + + + לץוביק א ןופ עטכישעג רעד ןופ : יקצינלַאג .י

 2. . . +. + ""ינויצ ללכה ץולחה, ןופ ןטייקיטעט יד : רעטלַאיּפש .א

 ( . א. . 6. א + + + + ןגעװ יד ףיוא :יקסװַאלסארב השמ

 , . . א. . . +. +. + (היל) ? ןגיל א ךאז עצנאג יד זיא רשפא : לחר
 , . א. . . . . . + . םיצוביק יד ןופ תוצצומ יד ךָאנ : ,ב .פ

 ; . . . ג ג א + + + + +. + ""יאמדקאה ץולחה. : ןַאמלטיט .ש

 2 . . . . . +. . . טעטש רעביא קידנרעדנַאװ ; יקסװַאלסַארב .מ

 . ציצילַאג ןיא גנוגעװַאב-"ץולחה, רעד ןיא בצמ רעד : ןַאמעליט המלש

 = א א א. א. . . . . . . +. +. . גגנולקיװטנַא ןופ ןכייצ ןרעטנוא

 ( א א א אש ג א א א.ג . . . . . תרשכה רעד ןופ סקואװ

 הילע רַאפ ףמַאק
 א א א א א א. . + + + +. +. ךןפיש ןופ ץיזיו יד ; יראנב .נ

 גר א גר א א א ר. א ג א . . +. . . הריזג יד : ןוירוג-ךב .ד
 . . 6 + + + + . ףעלטעטש ןוא טעטש עשיצולח עשיליוּפ יד ןופ

 . 6 6 . + +. + + סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט19 ןופ ןסולשַאב יד ןופ
 , הא א א א א א א. + + + + + . . הילע רעיירפ רַאפ ףמַאק

 א א א א( א א א. א א א א . . . . . תילע עשיצולח יד
 ( א א א א א גר א א א + + . . . ץיירטסירעגנוה : ןיקבָאד א

 , 0. א א א א. + + + + + + . . ןעלכה ךס :יײטשנזָאר .צ

249--238 
249 

252 

252 

253 

284--212 
254 

254 

210--8 

289--4 

289 

290 

293 

2944 

296 

299 

201 

215 

215 

318 

19 

20 

323 

325 

328--8 
328 

3209 

231 

232 

233 

324 

235 

237 



 טל ַאהגיא

 טָאמש ןוא ףרָאד ןיא הרשכה

 ןגעק

 ןלױּפ ןיא הרשכה-"ץולחה, ןופ עטכישעג רעד וצ : יקסװַאלסַארב השמ

 , 0 א 6 שא 6 א א א א א א א + +* + + + (1930--19233)

 , . . 6 . 6 . + + + רעגיטש-סנבעל ןשיצוביק ןופ : שינייב

 , . . . . . 1933 טסוגױא ןיא ןלוּפ ןיא הרשכה יד

 . . 6 . . + + + + + + לָאסָאלק רָאי ןעצ : קָאסַאב .מ

 . . . . (דיל) לבוי ןקירָאיײ-ןעצ םוצ --- ווָאסָאלק : וועל םהרבא

 . . . 4 + + + + "ירעכערבגיטש רעד ןיא : במַארַאז .ש

 , . . . 6 . + . . . . צברעװ ןיא ץוביק רעד : במָארַאז .ש
 ,. . . ג . . + . . צברעװ ענעסירעגסיוא יד : יקסװָאשזילב .מ

 , א, שא . ג צג + + + + + +. + םיגָאלס ךיא :לרק תימלוש
 . 6 . . + . . לץרביק רענװָאר ןיא ךוזאב א : ידלָאטרעבײקצאל .װ

 , . . . 6 . +. + קירוצ ןרָאי טימ ןוא טנייה ! םמָאראז .ש

 , . . . . +. . . + + שורָאל ןיא וָאכָארַאב ץוביק : במַאראז .ש

 , . . . . . . . + + . טרַאּפ ןופ טצברא רעד ןיא : רגוד .ש

 , 6. צג . 4 + + + + + .תעינַאטסנעשט ןיא םראפ יד : איזמ .א

 ןיא םרַאֿפ עכעלטפַאשטריװדנַאל עשירמוש יד 1 (הקפילש) םהש הידידי

 . גר א א גר א א א א. א 6 . + . +. + + לָאכָאטסגעשט

 , 6 6 6 א א א. 6 2 6 6. + + + + + + + ציצילאג

 , 6 ג . 6 6 . + + + + רךרצ רעװַאכָארג רעד ףיוא : במָארַאז .ש

 , א. 6 6 + + + + + + םיצוביק ןיא ךוואב א : ןאמייג .מ .י

 , . . 6 + + + + + הרשכה פשכעלטפאשטריוודנאל ! יקסניגַארב י

 סעקטרוק עגרעדעל ןיא *סָאזורק ןָאזניבור, ןופ טבש א : סירוי .ש .א

 , 6 . + + + + + + ֿבנֹונגעוטשנָא עשיצולח יִד : טכרָאפסטָאג .ד

 0. 6 6 + + + + . + (ריל) רעגעזץלָאה ןופ ךיל : ועל םהרבא
 6 א א א א א ג 6 6 6 6 + + + + + + + + סעסאק-רַאּפש
 , . 6 6 + + + + + + + הארבה יתב יד ןופ לוכה ךס רעטשרע

 , . א ג . + + + + + + + + גנולקיװטנא רעד ןופ געװ ןפיוא

 , . + + . + םיצוביק יד ןיא ןגארט-סטייהטנוזעג : רעקעּפ ,מ ,רד

 . . "ץולחה; ןופ לָאר עקידנריזינַאיצולַאװער יד ; יקסנישטשפל בקעי

 ןרַאֿפעג ןוא ןעגנורעטש

 , א 6 א + + + + + + + לָאסָאלק ןגעק ףמַאק רעד :שיפ ל .ח

 . 6 6 + + + + + + טעברא ףיוא טכער רעזנוא ; ןײטשגזַאר יבצ

 , . . 6 + + א + + + + + ךָארד סָאװ תוגכס יד : ןיקנעבאט ,י

 = א א א( + + . + א + + + + + ֿםָאױטש ןגעק : ןײטשנזַאר יבצ

 0 6 + + + + + + + + סערגגָאק ןפיוא ףמאק-"ץולחה, םעד ןופ

 , 6. א + + + + + + . + טיײקכעלטפאשלעועג רעשידיא רעד וצ

 , 6 . 6 + + + + + + + "ףגובג רעד ןוא רימ :יקסװָארטסָא .ב

 , א 6 א א א א א. + + + + + + + הרשכה ןגעק ףמַאק רעד
 א א. 6 א + + + + + + . גגוקידלושאב רעד ןגעק : ןיקבָאד .א

 גנואיצרעד ןוא רוטלוק
 , 6 + . + + + + + לץלָאפ ןופ לרוג -- "ץולחה, : ןיקנעבַאט י

 , . . + + + + + + + + ֿבגואיצרעד רעשיצולח ןגעװ : ירודיזב .פ

 . 6 + + + + + + + + ץוּביק ןיא רעגייטש-רוטלוק ןגעו  היליל
 , 06 6 + + + + + + + + + + קצטָאילביב ןפאש רימָאל : .ש .א

 וא
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261 
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 טל אה ניא

 , א. 6 א 6 א א. . . . . . . תבש גָאטור ןגעװ : היליל
 , . . . . + +. "ץולחה; ןיא גנואיצרעד ןוא רוטלוק : קָאסַאב השמ
 . ףינס ןרַאפ ץוביק ןופ גרָאז יד : אנישטשָאװ .י
 : ֿ . . טפושיכעג ןבָאה ןהעש יד :יב .מ

 . . ףרָאד ןיא הבשומ א ןעמוקעג זיא : רקלח
 ג : , . . . . . . ךָאװ עטירד יד :הנח

 , . . + + + נליװ ןיא הבשומ א : רבח א

 רַאנימעס:ףינס רעכעלרעניא רעד : גרעברעבליז ריאמ

 , . 6 6 . +. . ?סונכ םוצ לגר ילוע : במָאואז .ש

 .טײרּפשעצ ָאד ךיז ריא טָאה טכיל יװ ! וועל םהרבא

 3 ג 8 1: 9 2 1 9 ג 1 הרבח יד ; םירמ

9 

4 

5 

9 

 ג

1 

 , . . . . + . סצטרבח טימ :ןַאסלענעצַאק לחר

 , . + + . "ץולחהע ןופ טעברַא רוטלוק יד

 (ןסולשַאב) ץוביק ןיא טעברַא-רוטלוק ןגעוו

 ןעגנוגעוואב-טננוי עשיצולח

 (ריפניירַא) סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד ןוא "ץולחח,

9 

9 

 ג

48 

 . , . . תולג ןיא טנגוי עשידיא יד : ןָאסלעגעצַאק .ב

 "ריעצה ץולחה; ןוא "טייהיירפ;

1 

 , 0... . . . + + . + + רָאפנעמַאװצ רעזנוא ; ןַאמזיּפש .ל

 רָאפנעמַאזוצ-"טייהיירפ , ןט2 ןופ "ריעצה ץולחה, רעביא סעיצולָאזער

 , , א א א א א א א א + + + + + (4931 לירּפַא 7--11)
 15--18) "טייהיירפ, ןופ טַארדנַאל ןופ "ץולחה , רעביא סעיצולָאזער

 , . . . + + +. (1932 רצבָאטקָא

 , . . . . + + ןפאטע :ןאמויּפש .ל

 , . . "ריעצה ץולחה, ןוא יטייהיירפ,

 , . . 1928--1930 ןרָאי יד : בוברג .א

 , ץנערעפנַאק רעד ךָאנ : יקסװָאנַאי אגרש

 , גנוטַאראב-סגנואיצרעד יד : ווָאקלאיפ .א
 , קסלעשאנ ןופ טסעג יד :ירוחש ללה

 . . ףינס ועװעשרַאװ ןיא : שברב םחנמ

 . . לוכה ךס לקיטש ַא : בוקול הרוּפצ

 . הפצש רעד ןופ טָאבעג סָאד ; טילרעּפ .י

 , א. . + + . . ךומא םײב :לבבורז

 , דוחא ןופ חוכ ןטימ ; ןַאסלענעצַאק לחר

4 

: 

1 

6 

1 

6 

9 

9 

: 

: 

 ץנערעפנַאק-דוחא רעד וצ גנוסירגַאב סדייז הרוּפצ
 , 0. . 6 . 6 + + + געט עכעלרעייפ : עקמורפ
 + . . .* +. טקאפ א -- רוחיא :עשסגח

 ץיירקנקַאה ןופ ןטָאש ןרעטנוא ; סילרעּפ קחצי

 הילע-טנגוי ,"הינודרוג, ,"ריעצה רמושה;

 "ץולחה, ןוא "ריעצה רמושה, : עטיוועל .ל
 גנוגעװאב רעד ןיא טייהנייא ; דראבצרַאװש .י
 : 9 1 . ג ג 4 1 4 הרשכה רעד ןיא

 . . קרעװהרשכה רעזנוא : עלרעּפ ודד
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6 : 
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 ג
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 ט לא הני א

 . ןלױּפ ןיא המחלמ ברע : רעקסּפיל םהרבא

 "הינודרוג, ןופ ץנערעפנַאק-טלעװ עט2 : ,ג ,ל

 , + + + + + םי םוצ םינּפ ןטימ : םרימצ

 . ןלױּפ ןיא הילע-טנגוי ; טכרָאפסטָאג דוד

 "ךבועה

 "ךבועה, ןופ ןעמעלבָארּפ : שטיװָאניבַאר .כ

 . . . ג + + + + ןגָאװ וצ טומ : א ג
 ? "ףבועה, רעד ןייז ףרָאד סָאװ  יראנב ;ג
 ץנערעפנַאק-דנַאל רעטשרע רעד ןופ ןסולשַאב
 , . 6 + + + + "דבועהע ןופ םיסונכ 0
 . . + + ""בועה, ןופ עטכישעג רעד וצ

 הלּפעה ןופ עייּפַאּפע יד

9 9 8 

 "ףבועה, ןופ

 5 1 ג 9 6

 ? ךליב קידנּפַאכרַאפ רעמ א ָאד ןעד זיא ; ןָאסלענעצַאק .ב
 . + . (ךדיל) םי ןטימ ןיא ןפיש : םולש .ש

 . . + "סָאלעװ; ןופ עטכישעג יד : הינגח

 . . + + ףיש'רעדנאװ יד ; בילטָאג י .רד
 . 6 + + + + + + + צוײר עשיגַארט א

 , . א א + + + א + + + + ןצצביז יד

 . . + + "הרימשע רעד ןופ לַאדנַאקס רעד

 , 6 6 + + + + + + םילוש צלאגעלמוא

 . 6 + + + + + !{ןייז הלוע זנוא טזָאל

 . . + + + ךגעװ עלַא טימ : ןיקנעבַאט י
 . . + * הלּפעה ןופ לגנַארעג ןיא ; ןועמש

 . + "תויגאב םיה ידרוי; ; רעטלאה יכדרמ

 9 9 9 }. 6 , 6 + + + + + + + ההילצ ןופ ןברק ַא

 , םי ןופ סעילַאװכ יד טימ טלגנַארעג ךיז ןבָאה ייז

 . טלייצרעד ליּפעמ רעכעלטנגוי א סָאװ : ילאומש .א

 טעברא רעד ןופ קידנעמוק ,טכַאנרַאפ : יתמר

 הילע רַאֿפ ףמַאק רעװיסנעפָא ; ןוירוגןב .ד

 6 6 + +* + + ליּפעמ רעטנאקאבמוא רעד

 . . + + ++.ןפיש ןעמיוש : רעגרעב .ה

 . . .יי"לקל םיה לעו) : ןאבעלרַאק לאירזע

 , 6 6 4 + 4 + ג + + + + + ""מיסאט

 6 6 + * + + + ?רקפה ןבצל רעיײז ןיא

 טימ לופ זיא טלעװ עצנַאג יד : ןָאסקילג השמ

 . + + הפיה ןיא קיירטש רעד : רעגרעב .ה

 . שיגרעטסניפ רעד ןיא רעטכיל ; לאיגד ,ש

 . . + + רױה"ןטגַאטנעזערּפער ןשיטירב ןיא

 , שא 6 + א + + + + + "לטארטאג

 . * . + טײרפאב ןענעז יז : רעגרעב .ה

 . . + + לױהןטנַאטנעזערּפער ןשיטירב ןיא
 . . + + +* + + טרָאּפ רעצנַאטסנָאק ןיא

 . * + ןטגָאופ ערעזגוא ! ןַאסלענעצַאק .ב

 . . +* * + ""יטסא; ןופ םיליּפעמ יד ןגעוו

 . 6 + * + + + בי ןטימגיא טנערב "םיר,
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1 

 , . 6 . + . . . הרי רעד ןגעק
 , . . . . . . . הריזג סדלַאנָאדקַאמ

 . . . ףיש רעד ףיוא טנוב ַא : בל"רב .ק

 א . 6 א. . . . . + ָאדַארָאלָאק;

 םי ןיא ןעגנירּפש סָאװ יד : יולב השמ ברה

 , . . . + + + + + !ןרעּפיצ ןייק טשיג

 , . . . . + + ןרָאטסינימ ןופ "םימחר,

 , . . . טָאלפ ןשילגנע ןטימ גנונגעזעג א

 . 4 . . . לפיש ףאװ א ןופ ףוס רעד

 . . . םיליּפעמ ראפ ןרעגַאל-עיצַארטנעצנַאק

 , . . . + . גצט ענעי ןיא : ןַאמטפעה .י

 םזינויצ ןופ עגַארפ-ןרע יד : ןָאסלענעצַאק .ב

 6 9 , . 2 . . . . "תבש ףיוא חווא ןַא

 לארשי ץרא ןייק "לייה רעגיט, ףיש רעד טימ : גרעבצרעה םייח
 , . . . . . הילצ רצלַאגעלמוא רעד ןופ תונברק
 ןעמי רעביא רעלגָאװ יד דנַאל ןיא ןעמוקניירא ןלָאז

 (דיל) טכערעג ןייז ןופ ךיירפ יד : ןײטשטַאלג בקעי

 גנוגעוואב-טלעוו

 1933 ןיא "ץולחה, ןופ גנוגעװַאב-טלעו יד

 . . . א . טכילפ רעזנוא :יקסװַארטסָא .ג

 , . 1935 ןיא "ץולחה, רעד : ןייטשנייפ .ז

 . . . . לארשי ץרא ןיא "ץולחה; רעד

 קנעדנָא ןקיטכיל ןיא

 , . . . ןַאמכוב ףסוי : אטסילַאבמיצ .ג

 2 . . + . צנעלַאפעג יד :יקסװָאנַאי .א
 אקסיװָאקלָאװ אדירפ ךָאנ םישולש : אנישטשָאװ .י
 , . . . רצצ ןופ תופתוש ַא : רענייל .י
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 רע ד ליב

 ,....551 1918 ,עשרַאװ ,ןלױּפ ןיא "ץולחה, ןופ טעטימָאק לַארטנעצ

 "ץולחהפ ןופ טאגעלעד ןטימ עשראוו ןיא "ץולחה, זכרמ ןופ גנוציז
 ..........6.66.6...6ג4 4920 ןיא (יקצאמיטס .י) דנאלסור ןוֿפ

 יי יי יי "תףודחא, הצובק ,1919 ,קלאוואוס ןיא "ץולחה,

 יי אי יי א יי יי יי 1919 ,טנדָארג ןיא םיצולח

 ,.ע.55 622 1919 ןיא ,(עילאטיא) טסעירט ןיא 5105 ןופ עּפורג, יד

 . .1921 ,טסוגיױא ןיא ,ןלױּפ ןיא "ץולחה;, ןופ ץנערעפנָאק עטייווצ יד

 ןיא עניארקוא ןוא דנַאלסור ןופ םיצולח יד ןופ טעטימָאק לָארטנעצ

 יא יי יי יי יי יייר 1922 ,עשרַאװ ,ןליופ

 ...52 הילפע רעייז רַאפ ,1922 ןיא ,ענליוו ןיא םיצולח עשיסור עּפורג א

 ,"יח'לת; הצובק .,1925 ,שטיװַאקניֿמ ,"הירודלּפמורט, הצובק יד
 יי יי .........-....:.1925 ,קסניּפ ץוּבק ,1926 ,ןילאכימ

 יי יא יי יי יי יי יי "הירחש, קשמ ןיא

 ,. 2 שש... שש... א: (ארָאה ַא) ןוגג סקילאיב ; ןיקסאר .ש

 יי יא יי יו יי איי יי וװוָאסָאלק

 יי יא יי יא א יי יי בי . .ָאכָאטסנעשט ,"הירמוש , קשמ

 עט שא אש... . 2666... ..2 64 װָאכָארג ןופ רעדלעפ יד ףיוא

 יי יי יי יי יי יא יי הרשכה-םי

 ,.... 6... .ק 62 1924 ,גרעבמעל ןיא רעטעברַאיוב םיצולח עטורג ַא

 יי אי יי יי יי 1924 ,קצול ןיא רעטעברא-יוב עּפורג א
 ,יראנב .ג ןופ גנוקילײטַאב רעד טיִמ ,קסניּפ ןיא רַאגימעס-יץולחה;

 יי יא יי יי יי יא יי יי 15

 ,... 2.6 ..........1924 ,ראונאי ,װָאסָאלק ץובק ןופ רעטעברַא

 יַאקָאס ייב יציגירק ףרָאד ןיא עשאלדָאּפ ןופ ללפנעמַאזוצ-יץולחה;

 יי יי יי יי יאיר 1934 ,וָאל
 יי יי יי יי יי יי = לזנעּפ ןטימ ןוא רעדעפ רעד טימ

 יי יא יי ר ןלױּפ ןיא "טייחיירפ, ןופ לבוי רעקירָאיס

 יי יי יא יי יי רעכיב ןוא ןעגנוטייצ

 ,.55.522..25 "ריעצה ץולחה, ןוא "טייהיירפ, ןופ ץנערעפנַאק-דוחיא

 יי יי 1929 ,גנוגעואב רטטקינייאראפ רעד ןופ ראגימעס

 ,..ש5 קא... 2666 קץ.6:6666 .......:יייי: הרשכה:טרָאּפס

 222,666 א אש 1אאא 6. ..6א קג. 666. ! םייה רעד ןיא ,ךעלדנע

 יי יי יב הפיח ןופ טרָאּפ ןיא טרַאּפשרַאפ יָאדַארָאלַאק;

 יי יי יי יו יי ייר ףיש-םיליפעמ א ןופ קעד ןפיוא

 ,.ע 9... שא. 6... ק..62 6665 .א 6. ביבא-לת ןופ טרַאּפ ןיא "אטיראּפ,

 ,.2. 2556 ביבא-לת ןופ טרָאּפ ןיא "לייה רעגיט, ןופ םיליּפעמ יד

 גן





 ריפניירדַא

 "עוואב עטסקיטרַאננייא יד ןופ ענייא זיא גנוגעװַאב עשיצולח יד

 ךיז ןיא טקינײארַאפ יז ,.ץטכישעג רעשידיא רענרעדָאמ רעד ןיא ןעגנוג

 -רעביא ערענָאיצולַאװער א ןוא םזילַאמיסקַאמ ןלאנַאיצַאנ ןוא ןלַאיצַאס

 ןקור ןטימ טיירדעגסיוא ךיז טָאה יז .ןפירגאב ןוא ןטרעוו ןופ גנוצַאש

 טסַאג רעטפָא אזא ןעוועג זיא םָאװ -- עזארפ רעקידנעגנילק רעד וצ

 המשגה יד טנַאמַאב ראפרעד ןוא -- ןעגנוטכיר עשידיא עלַא טעמכ ייב

 םזיצולח רעד .ןיילַא ךיז ייב ןבײהנָא ,גנוכעלקריווראפטסנבלעז --- תימצע

 טָאה רע ;טעטילַאער ןופ ןגָאװ ןיא עיּפָאמוא יד טנַאּפשעגנייא טָאה

 יץנֹּפָא טשינ קימייצכיילג ךיז ןוא עיזיוו ןופ ןעלמיה יד וצ ןסירעג ךיז

 ןיא חוכ ןייק .טייקכעלקריוו רעכעלנעטינַאמ ,רעיורג רעד ןופ ןסיר

 ,קיכיסּפ עשידיא יד טריזינַאיצולַאװער ױזַא טשינ טָאה ןבעל ןשידיא

 רעד ןופ רעגייטשסנבעל ןוא רעטקאראכ םעד ,למעטש עשידיא סָאד

 .גנוגעוַאב עשיצולח יד ןָאטעג סע טָאה'ס יו ,טנגוי רעשידיא

 ןיא ןטלַאטשעג עטסקיטכיל יד ןופ ענייא --- רָאדלעּפמורט ףסוי

 טָאה ,רוד ןשיצולח ןופ ךרד הרומ רעד ןוא עטכישעג רעטסעיינ רעזנוא

 ןיא ןטעברַא ןלעוו רימ, :1908 ןיא ךָאנ ,ןבירשעג ךובנָאט ןייז ןיא

 טשינ לָאז עיידיא עטנוזעג ,עקידעבעל רעזנוא ידכ ,למומ ןָא ,לימש רעד

 יבצ וצ ווירב ןייז ןיא ןוא ."רעטרעוו עקידנעגנילק ךרוד ןרעוו טיוטעג

 א ןופ טייקיטיונ יד רֶע טנַאמַאב ,טםייצ רעבלעז רעד ןופ ךרעב ,ץאש

 ,םישעמ ןופ רָאנ ,רעטרעוו ןופ טשינ רעבָא, ,עדנַאנַאּפָארּפ רעסיורג

 ."םענייא ןדעי רַאֿפ ןייז רָאלק לָאז סָאװ ,ןימ אזא ןופ רעבָא

 לָאז סָאװ ,םישעמ ןופ עדנַאנַאּפָארּפ ןופ טרעוו ןיא ןביולג רעד טָא

 יד טזײּפשעג טָאה ,רעטרעוו עקידנעגנילק ךרוד ןרעוו טיוטעג טשינ

 -עגנָא טָאה סָאװ ,"ץולחה, רעד .סנַאסענער ןשיצולח ןופ גנוגעוװַאב

 קיטייצכיילג ןוא הלחתה א ןעוועג זיא ,1917-18 ןיא ןייטשטנא ןביוה

 ,גנונעװַאבױסַאמ רעטיירב ַא ןופ הלחתה א ןעוועג זיא סָאד .ךשמה א

 ןבָאה סָאװ ,ןּפורג ןוא םידיחי יד ןופ ךשמה םעד טצעזעגרַאפ טָאה סָאװ

 טאמ רעשיצולח ןופ רענרעק יד טייזרַאפ תוילע עקידרעירפ יד ןיא

 ךיז רַאפ טַאהעג ןיוש טָאה הילע עטירד יד .דנַאלמייח ןופ ןדָאב ןפיױא

 רעד ןופ ןרעטסומ עשילַארָאמשיטע ןוא ןטקנופכױה עקיטסייג יד

 יד ;"רמושח, ןוא "ארוינ רב, ןופ םזיאָארעה םעד ; הילע רעטייווצ

 ג6ׁש



 ריפ גיירַא צז

 -ַאק ןוא םזיוויטקעלָאק ןופ ןעגנוכיירגרעד ןוא ןשינעשזדנָאלב עטשרע
 רעדנעיײטשטנַא רעגנוי רעד ןופ ןטיבעג ענעדישרַאפ ףיוא ץיצַארעּפָא
 ףמַאק ןיא תונוחצנ עטשרע יד ;לארשי ץרא ןיא טּפַאשלעזעג-סטעברַא
 -םנבעל ,רוטלוק ןופ ןטיבעג יד ףיוא ןיילַא ךיז ןגעק ןוא םורַא ןגעק
 ,ךארּפש ןוא רעגיימש

 -ַארטש יד דנַאל ןיא ןסָאגעגנירַא ךיז ןבָאה עילַאװכ ךָאנ עילַאוװכ
 ןגעוװ ,1918--1940 ןרָאי יד ןיא רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ םיצולח ןעמ
 ,"ןלױּפ ןיא םיצולח, דנַאב ןטשרע םעד ןיא טלייצרעד טרעוו סע עכלעוו
 .ןלױּפ ןופ םיצולח יד ץַאלּפ ןלַארטנעצ ַא ןעמונרַאפ ןבָאה ייז ןשיווצ ןוא
 -יימשסנבעל ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ ענעמוקעג ,ןּפורגםיצולח ץלַא יד
 ןופ טלַאטשעג סָאד טמערופעגסיוא ןעמַאזוצ ןבָאה ןרוטלוק ןוא סרעג
 ,לארשי תנידמ : טציא -- לארשי ץרא ןיא טפַאשלעזעג-טטעכברַא רעד
 הנידמ רעד ןופ ןעמעלבָארּפ עקיטרַאנגיײא יד ןייטשרַאפ טשינ ןָאק ןעמ
 םיוא ךיז ןעלקיוו סָאװ ןגָארּפ ןופ ליונק םעד ,גנורעקלעּפַאב ריא ןוא
 -עװַאב-רעטעברַא רעקידלארשי רעד ןופ רעשרָאפ ןעמאזקרעמפיוא ןרַאפ
 -עג ןוויטקעלָאק םעד טימ רעטנענ טשינ ךיז טנעקַאב ןעמ ביוא ,גנוג
 םעד -- הנידמ רעד ןופ רעגייל-דוסי ןוא רעיוב ןטסעיירט ןופ טלַאטש
 .ץולח

 ץלַאיצָאס יד זַא ,ןזיועגנָא קיטכיר לָאמַא טָאה ןָאפלענעצַאק לרעב
 רעטעברַא יד וצ ןלַאנַאק ענעדישרַאפ ךרוד טמָארטשעג טָאה ץיּפָאטוא
 -טסואווַאב םענעגייא ןגעק לָאמטּפָא ןוא ןסיוו רעייז ןָא לָאמלייט ,י"א ןופ
 רעשירעפעש ןוא רעקידנעקריוו ַא יו טקעלּפטנַא ךיז טָאה יז ןוא ,ןייז
 אקוד ןעמוקעג זיא יז .ןרָאװעג טצַאשעגּפָא טשינ רעירפ זיא סָאװ ,חוכ
 רעד ןלַאפעג זיא טלעוו רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןעוו טייצ ַא ןיא
 טשינ ריא וצ ךיז טָאה תעד-רב םוש ןייק ןוא ?ץעיּפָאטוא , ןופ טרעוו
 רעדניק יד ןענעז םידבוע בשומ רעד ןוא הצובק יד, .ןטפעהַאב טלָאװעג
 ."ץיּפָאטוא רעלַאיצָאס ןופ

 עגנוי-טלַא יד יווװ תועידי יד דיירפ טימ טציא ןענעייל רימ ןעוו
 רעקילדנעצ ערעייז ןקיש עקירּפַא ןוא ץיזַא עדנכַאװרעד יד ןופ רעקלעפ
 לארשי ןיא רעפרעד-רעמעברא יד ןופ רעיוב יד ייב ןענרעל וצ םיחילש
 -רַאפ וצ ױזַא יו ,עיצארעּפָאָאק ןוא םזילַאיצַאס ןוויטקורטסנָאק תוכלח
 ןופ טנרעלעג ,"עיּפָאמוא רעלַאיצָאס , ןופ רענרעק יד ךיז ייב ןצנַאלּפ
 ןוא דרע ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג ןרָאי רעטנזיױט ןענעז סָאװ ,םיצולח
 טגנילק --- קלָאפ-תוסנרּפ-טפול ןוא -רכממו חקמ א ןופ רעדניק ,ןעלצרַאװ



 גאשוו ריפניילַא

 -רעביא ןרָאװעג זיא סָאװ ,עיּפָאטוא עטמולחעגסיוא ןַא יוו ןײלַא סָאד

 זַא ,ץראה סָאד ךיז טיירפ סע .םישעמ ןופ ךַארּפש רעד ןיא טצעזעג

 ןיא ןעיידיא ענעבאהרעד-שיאיבנ ןטײרּפשרַאפ ןפלעה סָאװ יד ןשיווצ

 -םעטש עשיליוּפ ןופ םיצולח רעטנזיוט ךיז ןעניפעג חרזמ ןדנכאוורעד

 רעטעלב יד ןופ ןלָאז .םעדרָאה-רעלטיה יד ךרוד עטקעמענּפָא -- ךעל

 סָאװ ,ןטלַאמשעג עקיטכיל יד טָא זנוא וצ ןדער עקַאט ךוב םעד ןופ

 ןוא ןעמָאנ ןשידיא םעד טקילייהעג טיוט ןוא ןבעל רעייז ךרוד ןבָאה

 .רשֹוי ןוא קדצ ןופ ,תמא ןופ גיז ןכָאנ טפַאשקנעב עשידיא עקיבייא יִד

 ןטייווצ ןופ ךורבסיא םוצ זיב דנַאב ןמשרע םעד וצ ןריפ רימ

 -ַָארעה סָאד ןבױהעגנָא ךיז טָאה 1954--99 ןרָאי יד ןיא .גירק-טלעוו

 טימ ןפיש-םיליּפעמ יד ןופ לגנַארעג רעד ."הלּפעה , ןופ לטיּפאק עשיא

 "רעדיוו ןשידלעה םעד טימ ןלַאפעגנעמַאזצ זיא טכאמ רעשיטירב רעד

 -רעביא עשיבארַא יד ןבעגעג טָאה בושי רעננוי רעד סָאװ ,דנַאטש

 ןענעז ןשינעעשעג עקיטולב עקיזָאד יד ,1986--89 ןרָאי יד ןיא רעלַאפ

 ,םירוסי ןופ עייּפָאּפע רעסיורג רעד וצ ריפניירא ןַא יו רָאנ ןעוועג רעבָא

 ןופ בייהנָא ןטימ טלקיוװעגרעדנַאנופ ךיז טָאה סָאװ ,הרובג ןוא ןייפ

 ןענַאזיטרַאּפ ,רעפמעקיָאטעג ןופ השרפ יד -- גירק-טלעוו ןטייווצ

 ןוא ח"מלּפ ןופ טירט עטשרע יד ןוא עדַאנירב ,החירכ ,ןטסיטושַארַאּפ

 -ָארעה ןוא ןדייל ןופ הליגמ עקיזָאד יד .טכַאמ רעשירעטילימ רעשידיא

 -םורַא טעוװ סָאװ ,דנַאב ןטייווצ ןיא טלקיוועגרעדנאנופ ןרעוו טעוו םזיא

 ,1940--1948 ןרָאי יד ןעמענ

 "עג יד סױרַא טכייל הפוקת רעקיזָאד רעד ןופ לעווש רעד ףיוא

 .ןרעטש רעקיטכיל ןוא לָאבמיס א יו טניד סָאװ ,שענעפ הנח ןופ טלַאטש

 קידנדניצנָא לייוו ,ךעלקילג זיא סָאװ עלעבעווש ןגעוו רעטרעוו עריא

 ריא ןיא) טָאג וצ הליפת ריא ; טנערברַאֿפ ןיילַא סע טרעוו םאלּפ םעד

 לָאז ,ץרַאה ןיימ ןיא םַאלּפ א ןדנוצעגנָא טסָאה וד ביוא, זַא ,(ךובנָאמ

 ןיימ ןיא ןרעוו וצ טנערברַאֿפ טרעוו זיא סָאװ ץלַא ןענערבראפ רע

 יד ,ןלעצ-"ארטּפילק, יד ןגעוו רעטרעוו עריא ; "לארשי תיב ןיא ,זיוה

 ןוומ ןוא ןדָאב םעד ךרוד עטשרע יד ןכערב סָאװ לצרָאװ ןופ ןלעצ

 -מיס ןענעז ,ןעלצרָאװ ןגָאלש וצ ץנַאלפ רעד ןפלעה וצ ידכ ,ןעמוקמוא

 ידכ ןעמוקעגמוא ויא סָאװ ,טנגוי רעשיצולח ןופ רוד ןרַאפ שילָאב

 ,םזיצולח ןופ קורדסיוא רעטסנביוהרעד רעד זיא יז .ןבעל ןלָאז ערעדנַא

 רעד ףיוא ,קלָאּפ ןייז ןופ חבזמ ןפיוא דיא ןגנוי ןופ חלוע ןברק רעד

 ,םייהיירפ ןייז ןופ הדקע



 ריפניירַא אצווו

 -הדקע ןוא טייקטיירג-תונברק ןיא ךייר זיא גנוגעווַאב עשיצולח יד
 -ןּפַאכרַאפ-םעטָא אזַא טימ ךיז טסילש דנַאב רעטשרע רעד .ןטנעמַאמ
 ןקיצנייא ריא ןרילרַאפ טָאה סָאװ ,רעמומ 8 ןופ גנורעדליש רעקיד
 רַאי סעדעי טמוק יז ןוא ,טעברַא רעד ייב ןלַאּפעג זיא סָאװ ,לרעב ןוז
 םירבח יד טימ טלגנירעגמורַא ,דיחי ןב ריא ןופ רבק םוצ טײצרָאי םוצ
 יד -- םירבח עטסטנעַאנ עריא ןרָאװעג טציא ןענעז סָאװ ,ץוביק ןופ
 ןקידנריר ןקיזָאד ןופ רעביירש רעד .ןוז םענעלַאּפעג ריא ןופ םירבח
 ,יקסוועשטידרעב ףסוי הכימ ןופ גנולייצרעד יד טנָאמרעד שזַאטרָאּפער
 ךיוא טָאה רע -- ןוז ןקיצנייא ריא דיּפסמ זיא עמַאמ עשיפרָאד ַא יו
 ןיא ןלַאפעג ,ץושטסבלעז רעשידיא רעד ןופ ןברק ַא --- לרעב ןסייהעג
 םיא ,ףמַאק ןיא טקישעג ןיילַא ןוז םעד טָאה עמַאמ יד .םָארנָאּפ א
 ןמסרעייט ריא ןופ רבק םייב יז טדער טציא ןוא ,סקיב יד ןָאטעגנָא
 ןלַאפעג זיא רֶע רעכלעוו רַאפ ,ךַאז רעד ןגעוו רעטרעוו עטושּפ טימ

 ןקיטכיל ןיא , לטיּפַאק סָאד טסילש סָאװ גנולייצרעד עקיזָאד יד

 -ָאטנא רעזנוא ןופ דנַאב ןטשרע ןופ סולשּפָא רעקידריוו ַא זיא "קנעדנָא
 ןלַאפעג ,טפמעקעג טָאה סָאװ רוד ַא רַאפ לָאמקנעד א זיא סָאװ ,עיגָאל
 .טגיזעג -- ןוא

 -רַאפ יד ,עקנַארק יד ,עטקיטייוועצ יד ןייז לָאז טשטנעכעג, ,ָאי

 ןענעז ,עטלייצעג זיולב שטָאכ ,רעדניק עכלעזַא ביוא ,המוא ענעברָאד

 ייברעד םנ רעסיורג ַא זיא סע .רעטלע רעד ףיוא ןרָאװעג ןריובעג ריא

 ףסוי) "הדבא אל דוע תמאב ץקַאט זיא רשפא יצ ,טסייוו רעוו ןוא
 .(רענערב םייח

+ 

 -רַאּפער ןוא ןעייסע ,ןעלקימרא יד ןופ לייט ןטסערג-טייוו םייב

 רעד ןבעגעגנָא ףוס םוצ זיא ,דנַאב םעד ןיא ןיירא ןעייג סָאװ ןשזַאט

 ןלַאפ יד ןיא .ןעמונעג ןרָאװעג זיא לַאירעטַאמ סָאד ןענַאװ ןופ לַאװק

 ןופ רקיעב לַאירעטַאמ סָאד טמוק ,ןבעגעגנָא טשינ זיא לאווק רעד ןעוו

 ,"ץולחה רפס,

 גנוגעוַאב רעד ןופ גנולקיװטנַא יד ןרעדליש סָאװ ,ןעגנולײטּפָא יד

 ןרעוו ,הילע רעטפניפ ןוא רעטרעפ ,רעטירד רעד ןופ ןדָאירעּפ יד ןיא

 עגלַא יד ןרעדליש סָאװ ,ןריפניירַא עכעלטמכישעג עניימ ךרוד טנפעעג

 ןטלדנַאהַאב ןיא גנונעװַאב רעשיצולח רעד ןוא לארשי ץרא ןופ עגַאל עניימ

 גנולײטּפָא רעדעי ןופ ףוס םייב "גנוגעווַאב-טלעוו, לטיּפַאק סָאד .דָאירעּפ

 ןיא "ץולחה, ןשילױוּפ ןופ עגַאל יד ןריזילַאנַא וצ טייקכעלגעמ א טיג



 אוצ ּריפנייוא

 -עװַאב רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןופ טכיל ןיא טייצ רעמלדנאהאב רעד

 .טלעוו רעד רָאג ןיא גנונ

 -עג טכַאמעג ןענעז שיאערבעה ןוֿפ ןעננוצעזרעביא עטסניימ יד

 קנַאד ןיימ םיוא קירד'כ .ןחכ לרעב ןוא ישורכ .ז ,ךָאלב .ש ןופ ןרָאװ

 רעד ןופ וויכרַא םעד ,(ָא"וויי) טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיוושידיא םעד

 -ָאילביב ןוא וויכרַא ןשיטסינויצ םעד ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיטסינויצ

 יד ,(ביבא-לת) הדובעה ןויכרא םעד ,טוטיטסניא-לצרעה םייב קעט

 .7 ןוא ןיקסַאר לואש ,ביבא-לת ,קביש .ס ןוא םסוי ןב דוד םירבכח

 ןוא ןלַאירעטמַאמ ןגירק םייב ףליה רעד רַאפ ,קרָאיײוינ ,ןייטשניבור

 ּפיליפ .רד רבח םעד גנונעקרענָא ןיימ .דנַאב ןטשרע ןרַאפ רעדליב

 .ךוב סָאד ןלעטשנעמאזוצ םייב תוצע ענייז רַאפ ןַאמדירּפ

 ןַאמזיּפש בייל

 ,1959 רַאונַאי 5





 הילע עטירד יד
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 הילע עטירד יד

 רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא תולחתה

 ןלױּפ ןיא םירמ עטשרע

 הרשכה ףיוא

 ןגעוו עלַא ךרוד הילע

 רָאדלעּפמורט ףסוי

 !ןרעיוט יד ןענעפע

 גנוגעװַאב-טלעוו





)1918 - 1924( 

 ענעמוקעג ,טפַאשרעטעברא רעקידלארשי ץרא רעד ןופ רעריפ יד

 ןטשרע ןופ ךורכסיוא ןראפ ךָאנ ןבַאה ,חילע רעטייווצ רעד טימ דנַאל ןיא

 -תולג יד ןופ םנגוי יד ןפורעג ןטייחנגעלעג ענעדישרַאפ ייב גירק-טלעוו

 ןשידיא ןיא ןעמוק ןופ עבאנפיוא רעד רַאֿפ ןטיירנוצוצ ךיז רעדנעל

 -םגנוקינייארַאפ רעד טָאה (ד"ערת טבש) 1914 ראורבעפ ןיא ,דנַאלמייה

 ןטיירג סָאװ ,טיילעגגוי יד ןפורעג רעטעברא עקידי"א יד ןופ טעטימָאק

 ,ךעלגעמ זיא'ס לּפיוװ ףיוא ןעימַאב ךיז ןלָאז ייז ,י"א ןייק ןייז וצ חלוע ךיז

 ערעייז ןופ י"א ןייק ןעמוק ייז רעדייא טעבראדרע וצ ןעניואוועגוצוצ ךיז

 ןיא ןבױהעגנָא ןבָאה יבצ-ךב ןוא ןוירוגןב .( רעדנעל-סננורעדנאװסיוא

 גנונעווַאב-םיצולח א טרָאד ןפאש ראפ עיצאטינגא עטיירב א עקירעמא

 טקישעג 1917 רעבמעטּפעט ןיא טָאה ןאטלענעצאק לרעב .(17 .ז עז)

 ןופ ריציּפָא ןשידיא א ךרוד "גנוגעווַאב רעשיצולח רעד וצ , ווירב א

 "טנגוי עשידיא וצ ןייגרעד םעוו רע זא ,גנונעפַאה רעד ןיא ,דנַאלשטיײד

 ןשטייד ןיא טכעלטנפערַאֿפ ,ווירב רעד .רעדנעל-תולג יז ןיא ןזיירק

 ךעלדנרעק יד טייזראפ טָאה רע ןוא ליצ ןייז טכיירגרעד טָאה ,"עדוי

 רעשידיא רעדנכַאװרעד-לַאנַאיצַאג רעד ןשיווצ קנאדעג ןשיצולח ןופ

 ,(09 טייז) עּפָארייא-כרעמ ןיא טנגוי

 רעקידעבעל רעד ןופ גנוקריוו יד ןעוועג זיא ןטסקרַאטשמַא רעכָא

 "הרומ ןיא טנגוי רעשידיא רעד ןופ ןזיירק יד ןיא טאט-לארשי ץרא

 ךיז ןבָאה עינעמור ,דנאלטעל ,עמיל ,ןליוּפ ,דנַאלסור ןיא .עּפָאריײא

 טנפעעג ןבָאה םָאװ ,ןּפורג עשיצולח 1917 ןיא ןריזינאגרַא ןבױהעגנַא

 ןופ ענַאל ערעווש יד ןעוועג זיא וצרעד םיוטש רעד .היִלָע עמירד יד

 ןופ םקואוו רעד ,ןרָאי-המחלמ יד ןיא גנורעקלעפאב רעשידיא רעד

 ןעגנונּפָאה יד ןוא טנגוי רעד ןשיווצ ןייזטסואוואב ןשיטסיניצ-לַאנַאיצַאנ

 ץרא ןיא ןטײקכעלגעמ-שיצַאזינַאלַאק ןוא -הילע עטרעסערגרַאפ רַאּפ

 ןענעז סָאװ ןעגנונפָאה ,גירק ןופ םולשּפָא ןטימ ןעמוק ןלעוו סָאװ לארשי

 רעד ןופ גנוכעלטנפערַאפ רעד טימ גלָאֿפרעד טימ ןרָאװעג טניורקעג

 .ה"ערת לולא ,"הדובעב; (4



 ןליוּפ ןיא םיצולח 4

 ןופ ךורבסיוא רעד .1917 רעבמעווָאנ ןט2 םעד ,עיצַארַאלקעד-רופלַאב
 םזירַאצ ןופ ץרוטשמוא רעד ןוא דנַאלסור ןיא עיצולָאװער-רַאורבעּפ רעד
 רעד ןוא םוטנדיא ןשיסור םעד רַאפ ןטייקכעלגעמ ץיינ טנפעעג טָאה
 יובפיוא םעד רַאפ תוחוכ עשידיא עסיורג ןופ גנוריזיליבָאמ יד טכעלגעמ
 ,דנַאלמייה ןשידיא ןופ

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ,גירק ןופ ןטימ ןיא ,1916 ןטימ ןיא ךָאנ
 ןרָאװעג זיא ריא ףיוא .?םינינע-"ץולחח , רַאפ גנוטַארַאב , א עװקסָאמ
 "ןויצ יריעצ , יד ייב ָארויבילארשי ץרא סָאד טלייוועגסיוא יינספיוא
 ןפאשעג ,ָארויב עקיזָאד סָאד .קישטנומ והילא ןופ גנוטייל רעד רעטנוא
 ןרַאפ םישדח עכעלטע ,1914 ץרעמ ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה ,1913 ןיא
 רעשידיא רעד וצ ףור א ,(טסוגיוא ןיא) גירק-טלעוו ןטשרע ןופ ךורבסיוא
 -הילע ןוא -חרשכה יד ןריפוצכרוד יו סעיצקורטסניא ץעיונעג טימ טנגוי
 -"א רעד טימ גנודניברַאפ עקידעבעל ַא ןלעטשנייא ןוא םטייקיטעט
 -ץגרעביא ןבָאה ןשינעעשעג-המחלמ יד םגה .טּפַאשרעטעברַא רעקיד
 ןיא טעילטעג םולח-י"א רעד ךָאנ טָאה ,ָארויב ןופ טייקיטעט יד ןסיר
 -נעילג טימ ןבָאה ייז ןופ ךס ַא .ןּפורג ןוא םידיחי ליפ ןופ רעצרעה יד
 ינמָאר ןופ עּפורג רעד ןופ ףור םעד ןעמונעגפיוא גנורעטסיײגַאב רעקיד
 ,ץאש יבצ ןוא רָאדלעּפמורט ףסוי ןופ גנוריפ רעד רעטנוא ,(עניַארקוא)
 ןעיוב וצ ןפורעג 1911 טסוגױא ןיא גנוטַארַאב ריא ףיוא טָאה סָאװ
 סלַא דנַאלסור ןיא סעינָאלָאק ןפַאש ,י"א ןיא סעינָאלָאק עשיטסילַאיצָאס
 ןּפורג-םיצולח ןּפַאש ןוא הילע ףיוא ןטַאדידנַאק יד רַאפ רעצעלּפ-הרשכה
 ,הילע ןוא הרשכח רַאפ

 רעטייווצ רעד תעב ןעמוקעגרָאפ זיא 1917 יַאמ ןט21 זיב ןט18 ןופ
 ןופ גנוטַארַאב עטשרע יד ,דַארגָארטעּפ ןיא ץנערעפנַאק-"ןויצ יריעצ
 -עלעד עטסניימ יד .עיצולָאװער-רַאורבעּפ רעד ךָאנ ןּפורג"ץולחה ,, יד
 .טנגעג רענָאסרעכ ןיא סעינָאלָאק עשידיא יד ןופ ןעמוקעג ןענעז ןטַאג
 יריעצ , ןופ .ק .צ םייב עיסימָאק-י"א ץיינ 8 ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא'ס
 רַאדלעּפמורט זיא 1917 ינוי ןיא .עװקסָאמ ןיא טרָאציז ןטימ "ןויצ
 טימ ןעמאזוצ זיא רע ואוו ,דנַאלגנע ןופ דנַאלסור ןייק ןעמוקעגקירוצ

 .ןָאינעל ןשידיא םעד ןפַאש טימ ןעמונרַאפ ןעוועג .ַא .א ןיקסניטָאבַאשז

 -ראפ-רעטילימ ןשידיא ַא ןפַאש טימ ןעמונרַאפ טשרעמוצ ךיז טָאה רע

 ןצנאגניא ןבױהעגנָא ךיז 1018 בײהנָא ןיא ןוא ץושטסבלעז ןוא דנַאב

 ."ץולחה , ןופ טעברַא רעד ןעמדיוו

 -"ץולחה, א װָאקרַאכ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1918 רַאונַאי ןיא
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 יריעצ , ןופ .ק .צ םייב עיסימָאק-י"א רעד ךרוד ןפורעגפיונוצ ,גנוטַארַאב

 .עניַארקוא ןופ בור'ס ,םיפינס 18 ןופ ןטאנעלעד 90 ןעמוקעג ןענעז'ס ."ןויצ

 יד ןעמוק טנעקעג טינ ןבָאה גירק-רעגריב ןוא עיצולָאװער רעד בכילוצ

 .דנאלטור-פייוו ןוא יםיורג ןופ ןטאגעלעד

 קורדסיױא םוצ ןעמוקעג ןענעז גנוטאראב רעװַאקראכ רעד ףיוא

 ןופ ןוא ("עשיטסילאעדיא  יד) קישטנומ והילא ןופ : סעיצַאטנעירָא 2

 -כיר רעטשרע רעד טול ,(?עשיטסילַאירעמַאמ , יד) יקסווָאריזַאק םייח

 ןטיירגוצ י"א ןייק טייג סָאװ עּפורגידרַאגנַאװא ןַא "ץולחה , רעד זיא גנוט

 ןייז ןיא טרילומרָאפ סע טָאה קישטנומ .הילעדךסַאמ א רַאפ ןדָאב םעד

 "ץולחה , רעד , .(1917 ,עװקסָאמ) "עבַאנפױא ןייז ןוא ץולחח ,, רושָארב

 דוסי רעשיטסילאעדיא רעד ןוא הנחמ רעשיטסינויצ רעד ר ַא 9 טייג

 רעדעי .ןגעוו-סטייקיטעט ןוא ליצ ןייז ןעמיטשאב םייב ןדיישטנַא ףרַאד

 ,"ךיא , ןופ רעקיטכיוו זיא "קלָאפ סָאד , זא ,ןעקנעדעג ףראד ץולח

 זַא ,ןטלַאהעג טָאה ןיקסווָאריזַאק ןופ טריפעג גנוטכיר עטייווצ יד

 ; ןײלַא הנחמ יד רָאנ ,דראגנַאװַא רעד ןייז טשינ ףרַאד "ץולחה, רעד

 הנחמ עסיורג יד רָאנ ,ןריטנולָאװ עשיטסילאעדיא עּפורג ןייק טשינ

 ענייז ןקיטסעפרַאֿפ רַאפ ןגרָאז ףרַאד "ץולחח, רעד .עקידנטעברַא ןופ

 סעיציזָאּפ יד ןקיטסעפראפ אלימב טעוו סָאװ ,סעיציזַאּפ ןוא ןפערעטניא

 העּפשה יד ןבָאה "ץולחה , רעד ףרַאד ראפרעד .ןסַאמ-םקלָאפ יד ןופ

 יד ,דנַאל ןיא ןטלַאטשנַא עכעלטפַאשטריוו ןוא עלַאנַאיצאנ עלא רעביא

 טכעלש ןעוועג גירק ןרַאפ זיא י"א ןיא רעטעברַא ןשידיא ןופ ענַאל

 ,רעמעברַא עתמא טשינ ןעמוקעג ןענעז י"א ןייק םָאװ רַאפרעד רקיעב

 רעד וצ קיאעפ ןעוועג טשינ ללכב ןענעז סָאװ ,ןטסילאעדיא ןּפורג רָאנ

 ןריזינַאגרָא ןוא ןפאש טימ ןעמענרַאפ ךיז ףראד "ץולחה , רעד .טעכרַא
 "ױצ ךיילג ףרַאד רע .ןכַאֿפ עלא ןיא י"א ןיא רעמטעברַא ןשידיא םעד

 הלוע ןפרַאד י"א ןייק .ןענייאראפ עלענַאיסעּפַארּפ ןריזינַאגרָא ןטערמ

 טשינ ןלעוװ ייז זא ,רעכיז ןייז ןלעוו ייז זַא ןוא שממ רעטעברא ןייז

 יירד אקוד טשינ ןטעברא ןענעק ייז ןלעוו ,ןפױלטנַא טרָאד ןופ ןפרַאד

 ףרַאד תמיק ןרק ןופ דרע יד .ןפרַאד טשינ ייז לָאז'מ גנַאל יו רָאנ ,רָאי

 דנַאל ןיא זא ,ךעלנעמ טשינ זיא'ס ."ץולחה, םעד ןבעגענרעכיא ןרעוו

 ןטשרע םעד רעבָא ,לַאטיּפַאק רעטַאװירּפ רעד ןעננירדניירַא טשינ לָאז

 ,6 "ץולחה , רעד ןעמענרַאפ ףראד ץַאלּפ ןטסקיטכיוװ ןוא

 8 ןעוועג ןענעז ןעמונעגנַא טָאה גנוטַארַאב יד סָאװ ןסולשַאב יד

 י"תורדתסההו ץולחה ,ריעצה לעוּפה ,ןויצ יריעצ תודלותל, ,קישטנומ .א (2
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 בילוצ ,(17 טייז) ןטקנוּפדנַאטש עדנפמעקַאב ךיז עדייב ןופ זעטניס
 טריאוטיטסנַאק טינ גנוטַארַאב יד ךיז טָאה ,ןטַאגעלעד לָאצ רעניילק רעד
 ןופ ץנערעפנַאק-סגנודנירג יד סלַא ,טנַאלּפעג ןעוועג רעירפ זיא'ס יו
 -ָארטעּפ ןיא ןעמוקענרַאפ טשרע זיא ץנערעפנַאק ַאזַא .גנוגעװַאב רעד
 ,םיפינס 28 ןופ לייטנָא ןטימ 1919 רַאונַאי ןיא דַארג

 רעטייוו זיא ?ץולחח, ןופ רעטקַארַאכ ןשיגָאלָאעדיא ןגעוו חוכו רעד
 .עניַארקוא ןוא דנַאלסור ןיא םיפינס ענעדישרַאפ יד ןיא ןעגנַאגעגנָא
 ."ץולחה-ןסַאלק, עיציניפעד יד טרעהעג ךיוא ןעמ טָאה טרָאד ןוא ָאד
 טימ ןדָאלעגנָא ןעוועג ןַאד זיא סָאװ ,טייצ רעד זניצ ַא ןעוועג זיא סָאד
 ךיז ןעמ טָאה עניארקוא ןיא .ןעגנוזָאל ערענָאיצולָאװער-םערטסקע
 -כַאפ , ןוא "ץולחה רעשהכולמ , קורדפיוא ןטימ טצונַאב קינייו טשינ
 ךיז טָאה סָאװ ,גנומערטש א ןעוועג ךיוא זיא'ס ."ץולחה רעשינעמ
 -ישרַאפ יד ןשיווצ זעטניס ַא קידנכוז ,"ץולחח רעשיטסילַאער , ןפורעג
 ,* ןעגנומערטש ענעד

 (1918 יַאמ 8--9) עװקסַאמ ןיא ץנערעּפנַאק-ןויצ-יריעצ רעד ףיוא

 ,גננמערטש "רעשיטסילַאירעטַאמ , רעד טימ ןעוועג טייחרעמ יד זיא

 ףױא טנאהרעביוא יד טאהעג טָאה הטיש "עשיטסילאעדיא, יד רעבָא

 ןזיב ןמ-8 ןופ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,וועיק ןיא ץנערעפנָאק-.צ .צ רעד
 .1918 יַאמ ןמפ

 ןיא 1918 ינוי ןיא דַארגָארמעּפ ןיא גנוטאראב-"ץולחה , רעד ףיוא

 וצ .עװקסָאמ ןיא טרָאציז ןטימ ָארויב-לַארטנעצ 8 ןרָאװעג ןפַאשעג

 רעײמשרַָאפ עקיצנייא וצ ןוא "ץולחח , ןופ רעוט 8 טרעהעג ןבָאה םיא

 ."ןויצ ילץוּפ , ןוא "ןויצ יריעצ ,, ,עיצַאוינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ

 רעד טָאה ,עװקסָאמ ןיא ָארויב לַארטנעצ ןופ גנואייטשטנא רעד ץַארט

 -ץגסיורא ךיז ,ןרָאדלעּפמורט ןופ טריּפעגנָא ,דַארגָארטעּפ ןיא "ץולחח,

 -ןרטסניא ןוא ןריזינַאגרָא םייב רעמנעצ רעטסקיטכיוו רעד סלַא טקור
 ,גנונעווַאב עדנסקאוו יד ןריא

 -ָארב ןייז טכעלטנפערַאפ רָאדלעּפמורט טָאה 1918 רעבָאטקָא ןיא

 מָאה רֶע .(שיסור ןיא) "ןליצ עטסטנעָאנ ןוא תוחמ ןייז --- ץולחח, רוׂש

 ןפרַאד סָאװ "םיצולח עקידלַאב , (א : ןּפורג 9 ןיא םיצולח יד טליימעגנייא

 חלוע ןלעוו ןוא הרשכה ךרוד ןכַאמ סָאװ םיצולח (ב ; ןייז הלוע ךיילג

 -ץבָארעד ןופ ןבאגפיוא רַאֿפ טייצ רעקימיונ רעד ןיא לעּפַאב ַא טיול ןייז

 רָאדלעּפמורט .ץוש ןופ ןליצ רַאפ םיצולח-רעטילימ (נ ; טעברַא רעשיר

 ."הילצ עטירד יד, ,ָאקנעשטינזער .י (3
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 "רעמעברַאדרע ןוא -יוב ןפאש ןופ גנוזָאל םעד טקורעגסױרַא ךיוא טָאה

 ןטסירוט יד ןענידַאב וצ רעזייווגעוו ןופ ןערדַאק ןלושסיוא ; ןלעטרא

 רע .שיאיײיטרַאּפרעביא ןייז ףרַאד "ץולחח, רעד .י"א ןכוזַאב ןלעוװו סָאװ

 וצ ןעימאב ךיז ףרַאד סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עלענַאיסעּפַארּפלא ןא זיא

 -ַאב ןבָאה סָאװ ,עקידנמעברא עקיטסיינ ןוא עשיזיפ עלַא ןקינײארַאֿפ

 ערעייז ןופ דוקמ רעד זַא יאנתכ ,י"א ןייק ןרעדנַאװאוצרעביא ןסָאלש

 רעדמערפ ןופ עיצַאטַאולּפסקע יד טשינ ןוא טעברא ענעגייא זיא תוסנכה

 .טעברא

 9--6) דַארגָארטעּפ ןיא ץנערעפנַאק-"ץולחה  רעמשרע רעד ףיוא

 ןיא וָאנַארהַא .ש ןיא רָאדלעּפמורט ןופ ליײטמנָא טימ (1919 רַאונַאי

 זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג "ץולחה , ןופ תוחמ ןגעו טארעפער ןייז

 יד רָאנ ,עדנטעברא יד ןוֿפ דרַאננַאװַא ןייק טשינ זיא "ץולחח, רעד

 ןייק טשינ זיא "ץולחה , רעד .ןיילא עדנמעברא יד ןופ עיצַאזינַאגרַא

 עלַא טריזינַאגרָא רע רָאנ ,ןטכילפ-סטעברא ןליפרעד וצ עיצַאזינַאגרָא

 ץרא טימ דנוב ןטסעפ א ןדניבראפ ןצ ןיײלַא ךיז ןטיירג סָאװ םירבח

 ."ןבעל-םטעברא , ןא ןריפ וצ ידכ ןצעזַאב וצ טרָאד ךיז ןוא לארשי

 ךיז ןפורעג "םיצולח עקידלאב , טארעפער ןייז ןיא טָאה ןהכ .ד

 יצולח, יד ,דרַאגנַאװַא ןשיטסילאעדיא ןטימ ןעמענראפ וצ לעיצעּפס

 לץּפַאב ןטיול עגר עדעי י"א ןייק ןרָאפוצרעביא טיירג זיא סָאװ, ,"ץולחח

 יד .( "תושר ריא ןיא ןלעטש וצ ןצנַאנניא ךיז ןוא תורדתסח רעד ןופ

 -םיוא גנולעטש יד םיחוכוו ערעגנעל ךַאנ ןעמונעגנָא טָאה ץנערעּפנַאק

 יד ךיוא טכַא ןיא קידנעמעג ,וָאנָארהא ןופ טארעפער ןיא טקירדעג

 ןרָאװעג זיא ץנערעפנַאק רעד תעכ .(48 .) ןחכ .ד ןופ ןגָאלשרַאּפ

 טנזוױט רעביא טימ םיפינס 60 טלייצ "ץולחה , רעד זַא ,טעטכירַאב

 .רעדילנטימ

 ןופ חקיני עקיטסייג ןייז ןגיוצעג טָאה "ץולחח, רעשיסור רעד

 דנַאל ןופ ןדָאב רעד זא ,טננאלרַאפ טָאה רע .ןלַאװק עשיטסילַאיצַאמ

 -רימיצ-רעירפ ןייז ןיא טָאה רָאדלעּפמורט .טריזילַאנַאיצַאנ ןרעוו לָאז

 ילעוו ,ןדָאב םעד ןריזילַאנָאיצאנ ןגעװ רַאנ טינ טםדערעג רושָארב רעמ

 רעכלעוו ,ןדָאב םעד ךיוא רָאנ ,ןרעו טפיוקעג ןָא טציא ןופ טעוו רעכ

 רמשמ , ןופ טָאבעג ןעצ , יד ןיא .ץיזַאב ןטאוװירּפ ןיא גנַאל ןופ ןיוש זיא

 "עג ,דנַאלסור ןיא "ץולחה, ןוֿפ ןרעק רעטסקיטכיוו רעד --- "הגלווח

 עשידיא ליפ ןעוועג ןענעז'ס ואוו ,וָאטַארַאס ןיא "ץולחח , ןכרוד ןפאש

 .י"הכּפהמה רוכב ץולחה; ,סניפ ןז 4
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 -ַאב א ןעוועג זיא -- עניארקוא ןוא ,עטיל ,ןלױּפ ןופ ענעגנַאפעג-סגירק

 -רָאנ ַא ןיא זא קידנענעקרענָא, :טגָאזעג טָאה רעכלעוו ,טקנוּפ רעדנוז

 -דנַאל רַאפ .ה .ד) "סעקַארטַאב , רַאפ םרָא ןייק ָאטשינ זיא בושי ןלַאמ

 רעד סָאד ,"ץולחה, רעד ןייא טניפעג ,(רעירַאטעלָארּפ עכעלטּפַאשטריוװ

 -ַאנָאיצַאנ יד זיא בושי ןטסעפ ןוא ןלַאמרַאנ ַא ןפַאש ןופ גנידַאברָאּפ

 ,"ןּפיצנירּפ עקידנטעברַא טיול גנולייטרַאפ ןייז ןוא ןדָאב ןופ גנוריזיל

 ץנערעּפנַאק רעטשרע רעד ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא זיא םולשַאב ַאזַא
 ,1919 ןיא ,דַארגָארטעּפ ןיא "ץולחה ,, ןופ

 טשינ ןל יו ּפ ןיא "ץולחה, רעד זיא דנַאלסור וצ ץַאזנגעק ןיא

 "ןויצ יריעצ , יד םגה ,גנוגעװַאב-"ןויצ יריעצ, רעד ןופ דניק ןייק ןעוועג

 יד .העּפשה עקידנסקַאװיץלַא ןַא רעטעּפש םיא ןיא ןעמוקַאב טָאה

 ןעננוטכיר עלַא טעמכ ןופ ןעמוקעג ןענעז ןלױּפ ןיא "ץולחה, ןופ רעדנירג

 ןעמונעג טשינ טָאה "ץולחה, רעד .גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא
 ייב .בושי ןגנוי ןופ ןעמעלבָארּפ עלַאיצַאס יד וצ גנולעטש ערָאלק ןייק
 זַא ,טרילומרָאֿפ ןעמ טָאה 1919 יַאמ ןיא גנוטַארַאב-סננודנירג רעד
 טַאה רֶע ;לארשי ץרא רַאפ וורעזער-רעטעברַא רעד זיא "ץולחה , רעד
 רעשידיא ךרוד קלָאפ ןשידיא ןרַאפ לארשי ץרא ןעיוב וצ , עבַאנפיוא יד
 ,(56 טייז) "טעברַא

 א יו "ץולחה , םעד טכַארטַאב טינ לָאמנייק ןעמ טָאה ןלױּפ ןיא
 ץענייז ןיא טָאה "ץולחה, רעשיליוּפ רעד .עטלייוורעדסיוא ןופ גנוגעווַאב
 עכעלנעזרעּפ ןוא גנואיצרעד עשיצובק יד טכַארטַאב טינ ןרָאי עטשרע
 ןַאמעג םע טָאה ןעמ יו ,רבח ןדעי רַאפ טכילפ ַא סלַא גנומָאקלָאּפרַאּפ
 .עינעמור ןוא עטיל ןיא

 ,1918 ןיא ןבױהעגנָא גנוגעווַאב יד ךיז טָאה עי צ י ל ַא ג ןיא
 מָאה טייצ עסיוועג א ."ריעצח רמושח , ןופ םירבח ךרוד טריאיציניא
 ."ץולחח-רמושח,, ןסייהעג טָאה סָאװ עיצַאזינַאגרָא ןַא טריטסיזקע טרָאד
 -עגנָא רעטעּפש טשרע ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ יד
 ןבָאה 1990 ןיא .גנוגעװַאב רעשיצולח רעד ןיא קיטעט ןרעוו ןביוה
 רעייז סָאװ ,םירמוש-םיצולח טרעדנוה עכעלטע י"א ןייק ןעוועג הלוע

 רעד ןגעוו טביירש רעיונעג .קיטנעק ןעוועג זיא דנַאל ןיא גנוקריוו .

 ףיוא סלעקיב בקִעי .רד עיצילַאג ןיא גנוגעווַאב רעד ןופ גנולקיװטנַא

 ,40--49 טייז

 בור'ס גנודנירג ןייז ייב "ץולחח, רעד זיא עי נ ע מ ו ר ןיא

 ןיא ןקעטש ןבילבעג ןענעז סָאװ ,םיצולח עשיניַארקוא ןופ ןענַאטשַאב



 9 הילע עטירד יז ! הילע עטירד יד

 ןבױהעגנָא ןבָאה רעטעּפש טשרע .,י"א ןייק געוו רעייז ףיוא עינעמור

 "ץולחה, רעד .עינעמור ןוא עיבַאראפעב ןופ םיצולח ןעמָארטשניײרַא

 טרעהעג טינ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ םירבח רַאפ טנכערַאפ טינ טרָאד טָאה

 תוצובק-הרשכח יד .טריטסיזקע טינ ןבָאה םיפינס ןייק .ןּפורג-הרשכח וצ

 ןוא עלענַאיצַאזנאגרַא םלא קיטייצכיילג ןרָאװעג טכַארטַאב ןענעז

 ינוי ןיא ץנערעפנַאק-דנַאל רעטשרע רעד ףיוא .ןטקנוּפ עשירעיצרעד

 רימ, :הרשכה רעד ןופ ןיז רעד ןרָאװעג טרילומרָאפ ױזַא זיא 1

 -לוק ,עכעלכאפ ערעדנוזַאב א יו טינ הרשכח עשיצולח יד ןטכַארטַאב

 א ןפַאש וצ געוו ַא יוװ רָאנ ,הרשכחה עכעלטפַאשלעזעג רעדָא עלערוט

 -עג ןיא טפַאשטריװדנַאל יד ."טייקכעלנעזרעפ עשירעפעש-שיצולח

 .הרשכה רעד ןופ דוסי רעקידרקיע רעד סלַא טכַארטַאב ןרָאװ

 ,םירבח רָאנ ןעמונעגניירא "ץולחה, רעד טָאה ע ט י ? ןיא ךיוא

 יד טריגענ ןוא ,וויטקעלַאק א ןיא דנַאל ןיא טפנוקוצ רעייז ןעז סָאװ

 "ץולחה , רעד ךיז טָאה ד נג ַא ל ט ע ל ןיא .בשומ א ןופ םרָאפסנבעל

 ,דַארנַארטעּפ ןופ םירבח עכעלמע .1917 ףוס ןריזינַאגרָא ןבױהעגנָא

 .טעברַא יד ןרעטיירבסיוא ןפלָאהעג ןבָאה ,עניר ןייק ןעמוקעג ןענעז סָאװ

 .* רעדילגטימ טנזיוט רעביא טלייצעג ןיוש "ץולחה , רעד טָאה 1990 ןיא

 -ױלח א ןעלקיװטנַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה עּפַאריײיא-ברעמ ןיא ךיוא

 ץעטשרע יד ןעוועג ןענעז ד ג א לש ט י י ד ןיא .גנוגעװַאב עשיצ

 גנוגעװַאב םננוי רעד ןופ רעדילגטימ קנאדעג-ץולחה  ןופ רעגערט

 -טננוי רעשטייד רעד ןופ ןרָאװעג טסולפנייאאכ זיא סָאװ ,"םייוו-יולב

 א } ע.דנַאברַאפ-טנעדוטס ןשידיא ןופ ןוא ,"לנָאפרעדנאוו, גנוגעווַאב

 "עג ,"ריעצה לעוּפה  עּפורג יד .(ןעגנודניבראפ רעשידיא לעטראק)

 רץעטנוא ,"טעברַא ןוא דנַאל , ךובלמַאז ריא ןיא טָאה ,1916 ןיא טעדנירג

 -ןלח טקידערּפעג ,ווָארַאזָאלרַא םייח ןננוי ןַאד ןופ עיצקאדערטמימ רעד

 ןופ ןעלקיטרַא יד טאהעג ָאד ןבָאה גנוקריוו עסיורג א .ןעעדיא עשיצ

 רעקידי"א רעד ןופ רעריפ .א .א ןָאדרַאג .ד .א ,ןָאסלענעצַאק לרעב

 ןענַאמרעד ָאד ןעמ לָאז ."עדוי, ןיא טכעלטנפערַאֿפ ,טפַאשרעטעברַא

 ,'.ַאא רעיודנאל וװַאמסוג ,רעבוב ןיטרַאמ ןופ העּפשה עקיטסייג יד

 ויולב רעבָא ,הרשכה וצ גנַארד רעסיורג 8 ןעוועג זיא דנַאלשטייד ןיא

 טריזילַאטסירק ךיז טָאה ייז ןופ .ןטלאהעגסיוא טָאה לייט רעניילק א

 .?הכּפחמ , ןעמָאנ ןטימ חצובק עסיורגיטשינ א

 "ג קלח ,"הדובעה תעונתו תונויצה תודלותב םיקרּפ, ,ילאומש השמ (5

 1958 ,237 "ריעצה לעוּפה; (6
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 עּפורג א ןפַאשעג ךיז טָאה ייק אוו ָָא לס ַא כ ע ש ט רעד ןיא

 ."הכּפהמ , עּפורג רעשטייד רעד טימ ןדנוברַאפ ךיז טָאה סָאװ ,"הדובע,

 .עיזעלש-שטייד ןיא םרַאפךרעל א ןיא טרירטנעצנַאק ךיז טָאה יז

 ,הילע רַאפ תונכח ןכַאמ ןביױהעגנָא יז טָאה 1920 טסברעה

 לארשי ץרא ןייק ןגעוו ןכערבכרוד רַאפ לגנַארעג ןרעטיב ןגעוו

 סָאװ ןטעברַא לָאצ ַא ןיא ערעדנַא ןוא ןיקבָאד .א ךעלריפםיוא ןביירש

 םיצולח עשיליוּפ יד ."ןנעוו עלַא ךרוד הילע , לטיּפַאק ןיא ןיירא ןעייג

 ץשיכיירטסע ןוא עשטייד יד ןופ ךורבנעמאזוצ םעד טצונעגסיוא ןבָאה

 ןעמייה ערעייז ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעײמרַא-עיצַאּפוקָא

 סענַאגַאװ עשירעטילימ עטקַאּפעגלופ יד ןיא טעבנגעגניירַא ךיז ןוא --

 ןוא ץּפָאריײא ןיא ןרעטנעצ ענעדישרַאפ וצ ןעגנַאגרעד םורַא ױזַא ןוא

 -ליוויצ יד טקיטסעּפַאב ךיז טָאה'ס ןעוו ,רעמעּפש .טסעירט ןייק וליּפַא

 ןייק ץענערג עשיזעלש יד ןצראװש ןביוהעגנָא םיצולח יד ןבָאה ,טכַאמ

 ענעדישרַאפ ןיא ןקעטש ןבילבעג ןענעז ליפ .דנַאלשטיײד ןוא ךיירטסע

 עטיל ןופ םיצולח עּפורג ַא .דנַאלָאה זיב שזַא ןעגנאגרעד ןוא רעטרע

 ןופ ןוא סנבורגנליוק ןיא טעברַאעג ,טיבעגדייר ןזיב ןעגנַאגרעד זיא

 עשיניארקוא ןוא עשיסור יד .ךיירקנַארפ ןייק רעבירַא יז זיא טרָאד

 ןגָאלשרעד ךיז ןבָאה ייז זיב רָאי 8-2 טרעדנַאװעג לָאמטּפָא ןבָאה םיצולח

 ,י"א ןופ ןגערב יד וצ

 -ץןמש ענעדישרַאפ ןיא ןסױטשעגנָא ךיז טָאה הילע וצ גנַארד רעד

 -ויצ רעד טימ ןעלגנַאר ךיז טזומעג םיצולח יד ןבָאה לָאמטּפָא .ןעגנור

 ,טניימעג תובס עשיטילָאּפ עסיוועג בילוצ טָאה סָאװ ,גנוטייל רעשיטסינ

 רעד .הילע יד טייצ רעסיוועג ַא ףיוא ןלעטשוצּפָא םַאזטַאר זיא'ס זַא

 עקידלארשי-ץרא יד ןעוועג זיא םיצולח יד ןופ רַאּפשנָא רעקיצנייא

 רעטנוא ץרַאה ןצנַאג ןטימ טציטשעג יז טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב-רעטעברא

 אן אפ וי .ןדנעטשמוא עלַא

 ןיא ןרָאװעג -טכעלטנפערַאפ זיא עיצאראלקעד-רופלַאב יד םנה

 דנַאל ןופ לייט-םורד רעד זיא רָאי ןבלעז ןיא ןוא 1917 רעבמעווַאנ

 הילע ןינע רעד זיא ,יימרַא רעשילגנע רעד ךרוד טרעכַארעד ןרָאװעג

 רעטנוא ןעוועג י"א זיא 1920 זיב .1920 ףוס טשרע טרילוגער ןרָאװעג

 םוצ ךעלטנייפ ןעוועג ללכ ךרדב זיא סָאװ ,טכַאמ רעשירעטילימ ַא

 ץשילגנע יד ןלייטרַאֿפ טפדאדעג טָאה ןשינעביולרעד-הילע .םזינויצ

 טכַארטענפױא טָאה סָאװ ,ןטּפינע ןיא עיצַארטסינימדַא עשירעטילימ

 בײהנָא ןיא מטשרע .הילע יד ןביולרעד וצ טםשינ ידכ םיצורית יילרעלכ
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 זַא ,טכַאמ-ץיצַאּפוקַא רעד ןופ גָאזוצ ט ןגָארקעג ןאמצייוו טָאה 0

 רעבָא ,טיילכאפ טרעדנוה עכעלטש ןעננערבניירא ןרעטש טינ םעוו ןעמ

 רָאי בלַאה ַא ןיא טשרע ןבעגעג ןרָאװעג שיטקַאֿפ זיא שינעביולרעד יד

 ,םורא

 ראורבעפ ןיא ,ןַאדנַאל ןיא ץנערעפנַאק רעשיטסינויצ רעד ףיוא

 רעשיטסינויצ רעד ייב גנולײטּפַא-הילע ןא ןרָאוװעג ןפאשעג זיא ,9

 יד זַא ,ןטלַאהעג רעבַא ןבַאה גנולײטּפָא רעד ןופ רעריפ יד .עיצאזינַאגרָא

 ןוא ,י"א ןופ טייקיאץעפסמאנפיוא רעד ןופ קיגנעהּפָא ןייז ףראד הילע

 טָאהמ ,תמא .עקיטשינ ןעוועג ןאד ןענעז ןטייקכעלגעמ-םמשנפיוא יד

 רעבָא ,עיצַאזינָאלַאק ןוא יוכפיוא רַאֿפ רענעלּפ עסיורג ףיוא טעברַאעג

 טָאה גנוטייל יד .ןעמוקעגפיורא קינייוו לייוורעד ןופרעד זיא טערקנַאק

 ץעריא ןיא טָאה יז ןוא םילוע ןופ םָארמש ןסיורג וצ 8 רַאֿפ טאהעג ארומ

 -ַאנרַא-טינ, ןגעק טנרָאװעג 1910 טסוניוא ןוא לירּפַא ןופ ןראלוקריצ

 ענייז ןוא םייח ןייז ןרעמשעצ ןגָאו טיג רענייק לָאז, .הילש "רעטריזינ

 ןענעק ךיז טעוװ רע יצ ,רָאלק ףיוא םינ טסייוו רע רעדייא ,ןטפעשעג

 א , .טסוניוא ןופ רָאלוקריצ ןיא טגָאזעג ךיז םָאה ,"דנַאל ןיא ןצעזַאב

 רעד ןייז טעוו עיצַארנימיאדךטַאמ עטיירנעגוצ-מינ ןוא עמלנערעג-טינ

 טרעוו סָאװ ,דנאל רעזנוא רַאֿפ ןוא םילוע יד רַאֿפ קילגמוא רעטסערג

 ךיז ןרעק סָאװ יד רַאפ ןראוועג םביולרעד זיא הילע יד ."טבעלעגפיוא

 -לעזעג ןוא סעיצאזינאגרַא ןופ רעייטשרָאֿפ ראפ ; ןיירא דנַאל ןיא קירוצ

 ןוא ןכַאפ עטמיטשאב ןופ ןטסילַאיצעּפס ,רעקרעווטנאה רַאֿפ ,ןטפַאש

 ןענדרַאנייא ךיז דלאב ןענעק סָאװ ,םוטנגייא ןסיורג א ןופ רעציזאב רַאֿפ

 חלוע ןגַאװ טיִנ ןפַאמ יד ןלָאז :לָאמא ךָאנ ןענרָאװ רימ , .דנאל ןיא

 ."ץס םעד קחוד טינ טייז ,ןייז

 עקיזָאד יד ףיוא טריגאער ףרַאש טָאה טפאשרעטעברא עקידי"א יד

 גנומיטש יד טקירדעגסיוא טָאה ןָאסלענעצאק לרעב .ןעגנוצענערגאב-הילע

 -נָאק-םגנודנירג רעד ףיוא םשרעפער ןייז ןיא טפאשרעטעברא רעד ןופ

 ףסוי זיא 1919 לירּפַא ןיא .(89 .) "הדובעה תודחא , רעד ןופ ץנערעפ

 דנַאלסור ןייק זאקוואק ןוא לַאּפַאגיטנַאטסנָאק ךרוד ןרַאפעגסױרא ץַארַאב

 ןסייררעביא םזומעג טָאה רע .הילע עשיצולח יד ןריזינַאגרָא ןפלעה וצ

 יבצ טאהעג ןבָאה לזמ רעמ .דנאלטור ןיא ןעורמוא יד בילוצ עזייר ןייז

 עזייר רעייז ףיוא טזַאלעגטױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןָאטניוװעל .ל ןוא הדוחי

 ,עשראוו ןיא ןטמא-לארשי ץרא םלעטשעגפיוא ןבָאה ייז ,1020 לירּפַא ןיא

 טגרָאזעג טָאה עשרַאװ ןיא טמַא"א רעד .גרוכסץערּפ ןוא ןיוו ,קסנימ
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 רַאפ -- ןיוו ןיא טמַא-"א רעד ןוא עּפָארייא-חרזמ ןופ םילוע יד רַאּפ

 -רעמעברַא-י"א רעד ןופ קורד ןרעטנוא .עּפָארייא-ברעמ ןיא םילוע יד

 יד זיא ,רעדנעל-תולג יד ןיא עטעדניברַאֿפ עיירטעג עריא ןוא טפַאש

 -ארגימע ענעגייא ןענעפע וצ ןעגנואווצעג ןעוועג גנוטייל ץשיטסינויצ

 .הילע רעד רַאפ גרָאז יד ךיז ףיוא ןעמענוצרעביא ןוא ןטמַאדעיצ

 ,יח-לת ןופ גנוקידייטרַאפ רעד ייב רָאדלעּפמורט ןופ טוט ןכָאנ

 רעד ןופ ָאּפמעט רעד טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה ,1920 ץרעמ ןטשרע םעד

 לירּפַא ןט4 םעד םילשורי ןיא םָארגָאּפ רעד ךיוא .הילע רעשיצולח

 טלעטשענּפָא טינ טָאה גנוריגער רעד ןופ טָאברַאפ-הילע רעד ןוא 0

 1920 ןיא .(122 .ז ןָאסלענעצַאק .ב ןופ ףור ןקימַאלפ םעד עז) .הילע יד

 ,םילוע 8000 רעביא דנַאל ןיא ןעמוקעגניירא ןענעז

 םעטסיס סָאד ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא 1920 רעבמעצעד ןט17 םעד

 -םיטשַאב 8א ףיוא ןבעגעג טרעוו סָאװ ,עטָאוװק-הילע יד --- "לוידעש , ןופ

 טימ גנוטַארַאב ַא ןופ טנורג ןפיוא םילוע עזָאלציזַאב רַאפ טייצ רעטמ

 -נייא רעייז רַאפ טריטנַארַאג סָאװ ,עיצַאזינַאנרָא רעשיטסינויצ רעד

 זיא רָאי ןטשרע ןרַאפ .טייצ רָאי ַא ןופ ךשמ ןיא טעברַא ייב גנונדרָא

 .ןטאקיפימרעס 16,500 ןופ עטָאװק ַא ןרָאװעג טמיטשַאב

 1991 ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ךיז טָאה גנוטייל עשיטסינויצ יד

 קילייווטייצ ןטלַאהוצּפָא ןרעטנעצ-הילע יד וצ שיּפַארנעלעט טעדנעוועג

 ,םילוע יד ןענדרָאוצנייא ןעלטימ ןייק טינ טגָאמרַאפ יז לייוו ,הילע יד

 ןטייקירעװש ץלַא ןכָארבעגכרוד טָאה י"א ןייק גנַארד רעד רעבָא

 ןעוועג ןטמַא-עניטסעלַאּפ יד ןענעז םילוע יד ןופ קורד ןרעטנוא ןוא

 ןרעדָאפ ןוא גנומייל רעשיטסינויצ רעד וצ ןדנעוו וצ ךיז ןעגנואווצעג

 ןיא רעטערטרַאֿפ עשילגנע יד .ןּפורג-םילוע יד רַאֿפ ןעננורעטכיילרַאפ

 ןעלטימ ענעדישרַאפ טכוזעג ןבָאה ןרעטנעצ עשיאעּפָאריײא ענעדישרַאפ

 .הילע יד ןטלַאהרַאפ וצ

 מעדרַאמרעד ןענעז'ס ןעוו ,1921 יַאמ ןיא ,ופי ןיא םָארגָאּפ ןכָאנ

 לעּפַאב רעד ןעמוקעג זיא .ַא .א ץַאש יבצ ,רענערכ םייח ףסוי ןרָאװעג

 יד ךיא ןפָארטעג טָאה הריזג יד .הילע יד ןלעטשוצּפָא ןצנַאגניא

 ןיוש ןענעז עכלעוו יד ךיוא ןוא סעזיוו עשילננע טאהעג ןיוש ןבָאה סָאװ

 סָאװ ,דנַאלסור ןופ םיצולח טרעדנוה .י"א ןופ ןגערב יד וצ ןעמוקעגנָא

 ןעמ טָאה ,"עיצַאמלַאד, ףיש רעד טימ יַאמ ביײהנָא ןעמוקעגנָא ןענעז

 עג ןבָאה סָאװ ןפיש ערעדנַא .לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק טקישעגקירוצ

 ןעמוקַאב ןבָאה ןוא ןטּפינע ןיא ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ןענעז ,םיצולח טריפ

 .טסעירט ןייק ןרעקוצקירוצ לעּפַאב ַא
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 ןרַאפעגּפָא דלַאב ןענעז ופי ןיא ןשינעעשעג יד ףיוא עיצקאער סלַא
 ךַאנ ןסָאלשעגנָא ייז ןיא ךיז ןבָאה ןיוו ןיא .םיצולח 800 עשרַאוװ ןופ

 םיש רעד טימ ןעמיװשוצּפָא טיירגעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םיצולח 0

 ןכרוד רָאפּפָא רעייז ןיא טרעטשעג ןרָאװעג ןענעז רעבָא ,?ָאלָאענראק ,

 ,ץַאלַאג ,טסעירט) טעטשטרַאּפ יד ןיא .גנוריגער-י"א רעד ןופ לעּפַאב

 םילוע 2,000 םורא ןענופעג ךיז ןבָאה ןיוו ןיא ןוא (לָאּפַאניטנַאטסנָאק

 ךיז טבילרעד טםינ ייז טַאה'מ רעבָא ,ןטנעמוקַאד-עזייר ערשכ טימ

 םיוק דנַאל ןיא ןיירא ןענעז ינוייאמ םישדח יד ןיא .טרָא ןופ ןריר וצ

 רעטייוו םָארטש-הילע רעד טָאה רעבמעטּפעמ טניז רֶעבָא .םילוע 9

 "ולח רעטנזיוט יד ןכָאה תולובחת ענעדישרַאפ טימ .ןגייטש ןבױהעגנָא

 ןעוועג ךיוא ןענעז ייז .הילע רעייז רַאפ ןגעוו עייג ןכָארבעגכרוד םיצ

 גנומייל רעשיטסינויצ רעד ףױא טקירדעג טָאה סָאװ חוכ רעסיורג רעד

 "הילע יד ןפַאשּפָא רַאֿפ ףמַאק ןפרַאש ןופ עיניל א וצ ןייגוצרעביא

 ,("ןרעיוט יד ןענעפע , לטיּפאק עז) תוריזג

 רעטירד רעד ןיא םיצולח יד ןופ לײטנָא ןגעוו ןרעפיצ עיונעג ןלעפ םש

 -סױרַא ,"הילעה, טפעהלמאז ןיא טכעלטנפערַאפ ןרעפיצ יד טול .הילע

 ,19585 ןיא רוטנעגַא רעשידיא רעד ןופ גנולײטּפָא-הילע רעד ךרוד ןבעגעג

 : ןפַארטַאב םילוע לָאצ יד טָאה

 208 1919 ןיא
" 1920 8 
" 1991 24 
" 1999 208 
* 1928 8 

 24 8 לוכה-ךס

 ןעוועג טנעצַארּפ רעניילק ץנַאג א זיולב זיא רעדנעל-חרזמ יד ןופ
 -עגסיוא ןבָאה רעגריב עשיסוד יד .הילע רעטירד רעד ןיא ןטָארטרַאפ
 בורק -- עשילוּפ יד ,4890 -- ךרע ןַא חילע רעטירד רעד ןיא טכַאמ
2, 

 ןענעז לָאצ רעד ןופ זַא ,ןעמענוצנָא זיא תונובשח ענעדישרַאפ טיול
 -"ץולחה , רעד ןופ גנומיידַאב יד רעכָא .םיצולח 6,000 רעביא ןעוועג
 ןטַאמלוזער יד םימ ךיז טנעקַאב ןעמ ןעוו ,רערָאלק ךָאנ טרעוװ הילע
 ןטנ םעד תורדתסה רעד ךרוד טריפעגכרוד גנולייצ-רעטעברַא רעד ןופ
 רעדילגמימ-"ץולחה , יד ןופ 9950 ןבָאה ריא טיול .1926 רעבמעטּפעס
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 -עברַא רעניימעגלַא רעד ןופ רעבָא ,תורדתסח רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז

 רעד ןופ .תורדתסה רעד וצ טרעהעג 70,89) זיולב ןבָאה טפַאשרעט

 96,450 ןוא טָאטש ןיא ןעוועג 78,600 ןענעז טפַאשרעטעברא רעניײמעגלַא

 -"ץולחה , יד ןופ ןענעז ןגעקַאד ,םיבושי-רעטעברא ןוא סעינָאלַאק ןיא

 ןיא (890,890) טנעצָארּפ 40 בורק ןוא טָאטש ןיא 6075 ןעוועג רעדילגטימ

 עלַא טיול 1926 ןופ ןענעז ןלָאצ יד .םיבושי-רעטעברַא ןוא סעינָאלָאק

 רעד הילע רעטירד רעד ןופ טייצ רעד ןיא זיא ,ןטיײקכעלנײשרַאװ

 ןעגנַאגעג זיא םָאו רעדילגטימ-"ץולחה, ענעזעוועג יד ןופ ץַאזטנעצַארּפ

 .רעסערג ךס א ןעוועג ,ףרָאד ןיא

 ןריפכרוד םייב לָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג ךיוא טָאה "ץולחה, רעד

 יד ןפַאש ןכרוד ,טפַאשרעטעברַא רעקידי"א רעד ןופ גנוקינייארַאפ יד

 ףסוי טָאה 1919 רעבמעווַאנ ןיא ךָאנ .1920 רעבמעצעד ןיא "תורדתפח,

 .י"א ןיא םיצולח ענעמוקעג יד ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא רָאדלעּפמורט

 יד, :ןעוועג זיא רָאדלעּפמורט ןופ ןעגנוזָאל עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא

 ינוי ןיא .?טפַאשרעטעברַא רעקידלארשי-ץרא רעד ןופ גנוקינייארַאפ

 -רָאפ י"א ןיא "ץולחח , ןופ טעטימָאק רעקילייוװטייצ רעד טָאה 0

 -ץרא יד ןופ גנוקינײארַאֿפ רעד רַאפ גָאלשרָאפ ןטערקנַאק ַא טרילומ

 : רעטעברַא עקידלארשי

 יד ;דנַאל ןיא רעטעברַא עלַא ןופ ץנערעּפנַאק א ןפורפיונוצ ---

 -ַארּפ יד ןופ דנַאברַאֿפ ןשיאיײטרַאּפמוא ןַא ןפַאש ףראד ץנערעפנָאק

 -ירעבעגצעזעג ןופ טעטימָאק-טּפױה ַא טימ סעיצַאזינַאגרָא עלענַאיסעפ

 רעטעברַא יד ןופ רעייטשרָאפ רעקיצנייא רעד ןייז לָאז סָאװ ,טפַארק רעש

 עלַא ןופ גנוריּפנָא יד ןעמענרעביא ףרַאד ץנערעּפנָאק יד ; דנַאל ןיא

 טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז ןטַאברַאפ טםרעוו ןעײמרַאּפ יד ; סעיצוטיטסניא

 -יטסניא עקידתופתושב יד ןופ ץנעטַאּפמַאק רעד וצ ןרעהעג סָאװ םינינע

 ןפי ןיא טַאר"ץולחח, רעד ןרָאװעג ןּפַאשעג זיא ילוי ןיא .םעיצוט

 טָאה רעבָאטקָא ןיא .ָארויב-"ץולחח, א ןרָאװעג טרילכַאטע זיא'ס ןוא

 טלקיװעגרעדנַאנַאפ טיירב למרכח רח ןפיוא ץנערעפנַאק-"ץולחח ,, יד

 -טּפוה א ןעמונרַאפ טָאה'ס עכלעוו ןשיווצ ,"ץולחח , ןופ ןעגנוזַאל יד

 .טֿפַאשרעטעברא עקידי"א יד ןקינייארַאפ וצ גנורעדָאפ יד ץיַאלּפ

 עקיזָאד יד טקורעגסױרַא ןרָאװעג זיא ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב

 רבח ַא טָאה ופי ןיא "ץולחח תיב, ןופ גנונעפערעד רעד ייב .גנורעדָאּפ

 םעד עּפורג רעד ןופ ןָאּפ יד קידנבעגרעביא ,הצובק רענדָארג רעד ןופ

 ןייז טקידנעעג ,"ץולחה , ןופ טעטימָאק ןקילייווטייצ ןופ רעײטשרַאּפ
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 רַאפ ןפמעק וצ זיא "ץולחה , ןוֿפ עבאנפױא יד :  רעטרעוו יז טימ עדער

 ?לארשי ץרא ןיא רעטעברַא יד ןופ טייקיטעמ רעטקינייאראפ רעד

 ןייז טקירדעגסיוא "םרטנוק , םוצ !ווירב א ןיא טָאה רענערב .ח .'

 טץעוו ,דנַאל ןיא ןקראטשראפ ךיז טעווװ "ץולחח, רעד ןעוו, זַא ,ןביולג

 עיצַאזינַאגרַא ןייא ןפַאש ןופ עבאנפיוא עטיורג יד ןליֿפרעד ךיוא רע

 מעברַא יד ןענדרָאנייא טעוו עכלעוו ,לארשי ץרא ןיא רעטעברַא עלַא ןופ

 רַאֿפ םידודג ןריזינַאגרַָא טעוװ ,תוצובק עכעלטפַאשטריװדנַאל יד ןופ

 -ןפָארּפ יד ןופ טייקיטעט יד ןרילָארטנַאק טעוו ,ןטעברא עכעלטנפצ

 .' "םאטש ןיא ןענייארַאֿפ עלענַאימ

 טָאה ,תורדתסח רעד ןופ רָאפנעמאװצ ןטשרע םוצ ןלַאװ יד ייכ

 1864 -- ""הדובעח תודחא,) ןעמיטש 842 ןעמוקאב עטסיל-"ץולחח , יד

 "ץולחה , ןופ ןטאנעלעד 16 יד רעבָא .(4324 -- "ריעצח לעוּפח , ןוא

 (םילוע עיינ ,"םישדחה םילועה, ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה עטסיל יד)

 לָאשנָאװ ןיא לגניצ רעד סלַא לָאר עקיטכױװ:רָאג ַא טליּפשעג ןבָאה

 לעוּפה , ןוא 88 טימ "הדוכעה תודחא ,) ןעייטראּפ עםיורג ייווצ יד ןשיווצ

 -ַאב ךיוא טָאה עיצַאגעלעד -"ץולחה , יד .(ןטאנעלעד 27 טימ "ריעצח
 ןעמַאזוצ .ןעײטרַאּפ יד ראפ טמיטשעג ןבָאה סָאװ םילוע עיינ ליפ טקריוו

 -ץעֿפנַאק יד טסולפנייאַאב טָאה סָאװ ,חוכ רעקיטכיוו א ןעוועג ייז ןענעז

 .דודיא ןופ געווװ ןפיױא טריפעג ריא ןוא ץנער

 -"ץולחה , רעד ךיז טָאה גנוקינייאראפ רעטריפעגכרוד רעד ךָאנ

 ויא ןליצ-טּפיוה ענייז ןופ רענייא זא קידנטלאה ,טזיילעגפיוא דנַאברַאפ

 רעקידלארשי-ץרא רעד ןוֿפ דוחיא רעד -- טכעלקריווראפ ןרָאװעג ןיוש

 .טקַאֿפ רעקידעבעל א ןרָאװעג זיא טפַאשרעטעברַא

 יד טימ הילע רעטייווצ רעד ןופ ןשטנעמ יד ןשיווצ שינעגעגאב יד

 ןוא גנוקריװַאב עקיטייזנגעק רעייז ,חילע רעטירד רעד ןופ םיצולח

 רעד -- עיצַאזינַאגרָא רעטקיניײארַאֿפ רעד ןיא םוגּפיונוצ רעקידרעטעּפש

 רַאפ גנוטיידַאב עקידלרוג ,עדנכיירגףיט א טאהעג טָאה ,"תורדתסח,

 -רעטעברַא רעקידלארשיזץרא רעד ןופ גנולקיווטנא רעקידרעטייוו רעד

 ,גגוגעוואב
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 עצנַאג ןײג םיא ףיױוא ןגעמ ,גא7 יװ יז געװ רעד געמ

 רימ ןומ -- תוגברק עטילײטבסמוא ןעגנילשרַאפ רע געמ ,תורוד

 .ךיו רעטגיה ץירגטוט טיג ,םיא ףיוא ןײג

 ןיקתיו ףסוי

 סָאװ ,שטנעמ 8ַ ןײז ןעמ ףרַאד טסיגיצ 8 ןייז ןצ ידבכ

 ַא ,סלָאפ ןופ עידעגַארט יד ןוא טלָאפ ןופ רעצ םעד טײטשרַאפ

 קיטײבנײלג טא ,ּפָאק ןרָאלְק 8 ןוא ץרַאה ןײר ַא טימ שטועמ

 ןָא ןיײז א ,טטעלגעמסוא םעד ןופ טײקכעלגעמ רעד ןיא ןבױלג

 ,טרָאד ןעיוב ןוא ץלָאפ ןרַאפ ןטעברא ןצ ידכ ,קרַאטש רעיש ַא

 .געװ רעגעטַארטעגסיױא ןײק ָאטיג זיא סע ןאװ

 רענערב .ח .י



 רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא תולחתה

 "ץולחה , ןופ תודוסי יד

 יד ןריזינַאגרָא ןוא ןפַאש וצ ;ליצ סלַא ךיז טלעטש "ץולחה, רעד
 טריפעג לָאז דנַאל ןיא טעברַא יד ,י"א רַאפ ײמרַא-סטעברַא עטשרע
 "רעד ןוא ןלעטרַא ןופ םרָאפ רעד ןיא תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ףיוא ןרעוו
 ,ןפורג סטעברַא ןוא -טגנורעבָא

 ןבָאה סָאװ עלַא יד ?ץולחה, רעד טקינײארַאֿפ ליצ ןקיזָאד ןבילוצ

 "ךַאפ וצ ,טייקכעלגעמ רעטשרע רעד ייב דנַאל ןיא ןייז וצ הלוע ןסָאלשַאב

 סָאװ ןוא ,דנַאל רעזנוא ןופ לרוג ןטימ לרוג ןכעלנעזרעּפ רעייז ןדניב

 רעד ןופ דוסי סלַא טעברַא רעוויטַארעּפָאָאק ןופ פיצנירפ םעד ןענעקרענָא
 ,דגַאל ןיא טפַאשלעזעג רעייג

 ןופ ןבַאגפיוא יד רַאפ עּפורג רעדנוזַאב ַא טריזינַאגרָא "ץולחה, רעד

 ,לארשי ץרא ןיא יירעטכעוו
 "ץולחה, ןופ טעברַא עצנַאג יד יו ,י"א ןייק םירבח יד ןופ הילע יד

 ,גנוטײל-טּפיוה ןייז ךרוד טריפעגנָא טרעוו --

 בייחתמ רבח רעד ךיז זיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא סולשנָא ןייז טימ
 "רעטנוא ךיז ןוא טייצ רעטגנַאלרַאפ רעד ןיא לארשי ץרוא ןייק ןייז וצ הלוע
 .סטעיצקורטסניא שריא ןוא גנוטייל רעד ןופ ןילּפיצסיד רעד ןפרַאװוצ

 (1917 רַאונַאי ,קרָאי-ריג ,"ןבאגפיוא ןוא ןּפיצנירּפ ,ץולחה,)

 "ץולחה , ןופ גנוטַארַאב רעטשרע רעד ןופ ןסולשַאב
 דנַאלסור ןיא

 (1918 ,ראונַאי 15--18 ,װָאקראכ)

 : "ץולחח,, ןופ תוהמ

 ןעייג סָאװ ,עדנטעברַא ןופ דרַאגנַאװַא רעד זיא -- "ץולחה, רעד
 .ליצ ןשירָאטַאזינַאלָאק םעד ןכעלקריוװרַאפ וצ קעווצ ןטימ י"א ןייק

 ןקיגייארַאפ ךרוד קלָאפ ןרַאפ דנַאל טָאד ןטיירגוצוצ זיא -- ליצ ןייז
 רעד ןעמדיװ וצ ךיז טיירג ןענעז סָאװ תוחוכ עלַא ןרירטנעצנָאק ןוא
 י"א ןיא ליצ ןקיזָאד ןופ גנוכיירגרעד

 : "ץולחח, ןופ ןבַאנפיוא יד

 יד ןופ ןבעל סָאד ןרעכיזרַאפ ןוא קלָאפ ןרַאפ געוו ַא ןכערבכרוד
 ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג-לַאנָאיצַאנ טנוזעג ַא רַאפ דוסי ַא ןגייל סָאװ ,םירבח

 .טפנוקוצ רעד ןיא
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 ; םירבח יד ןופ ןטכילפ יד

 ןטיירגוצ ןבייהוצנָא ךיז ךיילג ביוחמ זיא "ץולחה; ןופ רבח רעדעי .א
 ;דנַאל ןיא טעברא רעד רַאפ

 -רַאפ רעד טיול דנַאל ןיא ןרָאפוצרעביא ביוחמ זיא רבח רעדעי .ב

 ; :דעו ןופ גנונדרָא
 תורדתסה רעד ןופ תושר ןיא י"א ןיא ךיז טלעטש רבח רעדעי ;ג

 ; טייצ רָאי יירד ףיוא
 ןופ ןילּפיצסיד יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ ביוחמ זיא רבה רעדעי .ד

 ; ?ץולחהע

 ַא ןיא םירבח ענייז טימ ןבעל וצ טיירג ןייז ףרַאד ץולח רעדעי .ה
 ; ףליה רעקיטייזנגעק ןופ טנורג ןפיוא ןייארַאפ

 ךיז טייקכעלגעמ יד ןפַאש וצ סנטיײצַאב ףיוחמ זיא רבח רעדעי .ו
 .ךַארּפש רעשיאערבעה רעד טימ י"א ןיא ןצונַאב וצ

 ץנערעפנָאק רעטשרע רעד ןופ ןסולשַאב יד ןופ

 דנַאלסור ןיא "ץולחה , ןופ
 (1919 רַאונַאי 6 ,דַארגָארטעּפ)

 עיצַאזינַאגרָא עקידנטעברַא עשיאיײטרַאּפרעכיא ןַא זיא -- ?ץולחה;
 ַא רַאפ לארשי ץרא ןייק ןייז וצ הלוע ןסָאלשַאב ןבָאה סָאװ םירבח ןופ
 רעד .ערעדנַא קידנריטַאולּפטקע טינ ,ןבעל-סטעברַא קידנעטשטסכבלעז
 ןוא רעבירַא ייז טריפ ,םירבח יד וצ טיירג ןוא טקינייארַאפ ?ץולחה;
 ,דגַאל ןיא ןייא ייז טנדרָא

 ןלַאירָאטירעט-שהכולמ ַא ןפַאש וצ זיא -- "ץולחה, ןופ ליצ רעד

 -ָאיצַאנ יד טימ טייקימיטשנייא רעטסלופ ןיא ,י"א ןיא רעטנעצ ןלַאנָאיצַאנ
 -גטעברַא יד ןופ ןסערעטניא עכעלטפַאשלעזעג-שימָאנָאקע ןוא עשהנידמ-לַאנ

 .עקיד
 םיצולח יד י"א ןייק "ץולחה, ןופ וכרמ רעד טקיש עטשרע סלָא

 ייב ,י"א ןייק ןייז וצ הלוע דלַאב ןליוו רעייז טקירדעגסיוא ןבָאה סָאװ

 ,זכרמ ןופ גנורעדָאפ רעטשרע רעד
 עלַא ןופ גנולייצ ַא ןוא עיצַארטסיגער ַא ךרוד טריפ זכרמ רעד

 ,דנַאל ןיא סעיצקנופ-ץוש ןעמענוצרעביא טיירגעגוצ ןענעז סָאװ ,םיצולח
 רַאפ ןסרוק יד ןצונוצסיוא םיצולח יד רָאפ טגייל ץנערעפנָאק יד

 ,סעימעדַאקַא עשירעטילימ יד ןוא ןרידנַאמָאק ןטיירגוצ

 ןּפיצנירּפ יד ןופ גנוכעלקריוװרַאפ יד זַא ,טסעפ טלעטש ץנערעפנָאק יד
 סע ןעוו ןַאד רָאנ ךעלגעמ זיא י"א ןיא עיצַאזינָאלָאק-רעטעברַא רעד ןופ
 ןרעו טעוװ סָאװ ,ןדָאב ןופ עיצַאזילַאנָאיצַאנ יד טריפעגכרוד ןרעוו טעוו
 ,ןּפורג-רעטעברַא וצ ייר רעטשרע רעד ןיא ןבעגעגרעביא
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 דנורג ןפיוא ןטפַאשלעזעג ערעדנַא ןוא "תוווחא; ןופ גנודנירג יד

 ץנערעפנָאק רעד ןופ גנוניימ רעד טיול טייטש ףיוק-ןדָאב ןטָאװירּפ ןופ

 ; עיצַאזינָאלָאק-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ תודוסי יד וצ ץאזנגעק ןיא

 רָאנ טנדרָאעגנייא ןרעוו ןלָאז "תוזוחא; יד זַא ,טרעדָאפ ץנערעפנַאק יד

 ,ןטלַאטשנַא עלַאנָאיצַאנ יד ןופ טעטכַאּפעג ןרעוו סָאװ םיחטש-ןדָאב ףיוא

 טייקיטעט רעשיטקַארּפ ןייז ןיא "ץולחהע רעד טמוק לארשי ץרא ןיא

 ךיז ןעיצַאב סָאװ ןעגנוגעװַאב ןוא ןעײטרַאּפ עלַא טימ גנודניברַאפ ןיא

 .עיצַאזינָאלַאק-רעטעברא רעד וצ זויטיזַאּפ

 "לַא ןופ ץנעטעּפמָאק עטשרעביוא יד טנעקרענָא ץנערעפנַאק יז

 ףרַאד "ץולחה; רעד זַא ,ןייא טעז ןוא סערגנָאק ןשיטסיגויצ ןכעלטלעוו

 ,סעיצקורטסניא ןוא ןסולשַאב ענייז ןפרַאװרעטנוא ךיז

 ןכוז וצ טעטימָאק לַארטנעצ םעד טגָארטּפױאַאב ץנערעפנַאק יד

 -ַאזינַאגרָא-רעטעברַא יד ןוא *ץולחה, ןשיווצ טקַאטנָאק ַא ןּפינקוצנָא ןגעוו

 ,רעקלעפ ערעדנַא ןופ סעיצ

 םעיונעג ַא ןטעברַאוצסױא זכרמ םעד טקיטכעמלופַאב ץנערעפנַאק יד

 -עגנָא ןסולשַאב יד טימ גנַאלקנייא ןיא עיצַאזינַאגרָא רעד רַאפ ןימַאלוגער

 .ץנערעפנַאק רעד ףיוא ןעמונ

 ןעמענרַאפ ןפרַאד ןימַאלוגער ןיא זַא ,רעטנוא טכיירטש ץנערעפנָאק יד

 "רַאפ "ץולחה, רעד (א : תודוסי עקיטכיוו יירד עקידנגלָאפ יד ץַאלּפ ַא

 וצ ידכ דנַאל ןיא ןייז וצ הלוע ןסָאלשַאב ןבָאה סָאװ םירבח עלַא טקיניײא

 רעד (ב ; םעגייק קידנריטַאולּפסקע טינ ,טעבױַא רענעגייא ןופ טרָאד ןבעל

 סָאד יז ןטיירב ַא ןיא םַארגָארּפ רעלעזַאב סָאד טגעקרענָא "ץולחח,

 ןלַאנָאיצַאנ ַא ןעיובסיוא ןופ טייקידנעװטיוג יד טנעקרענָא רע : טסייה

 שיאערבעה טנעקרענָא *ץולחח; רעד (ג : רעטנעצ ןלַאירָאטירעט-שהנידמ

 י"א ןיא ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ יד סלַא

 ןָאטלענעצַאק

 גנוגעווַאב רעשיצולח רעד ןצ

 "טלעװ רעטשרע רעד ןיא ןרָאװעג טקישעג זיא סָאװ ,וירב א ןופ)

 גנונעּפָאה רעד ןיא ,דנַאלשטיײד ןופ ריציפָא ןשידיא א ךרוד המחלמ

 (רעדנעל-תולג יד ןיא ןזיירק-טנגוי עשידיא וצ ןייגרעד טעװ רע זא

 ַא זיאס -- הרות ַא ןוא קנַאדעג ַא םתס טינ זיא םזיצולח רעד ,,.;

 "רעד עקיזָאד יד זַא ,ןביולג רימ .עיזיוו עכעלגעזרעּפ א זיא'ס ,קרעוו"סנבעל

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ חילש ַא ,עטכישעג רעד ןופ חילש רעיירטעג ַא זיא גנונייש

 ןופ ןייטשידנורג רעד ןייז טעװ םויצולח רעד זַא ,ןפָאה רימ .הנוילע החגשה

 ענייז זַא ,קיטיוג זיא םזיצולח םעד ןופ ץנעטסיוקע רעד רַאפ .טפנוקוצ רעזנוא
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 רעבָא ,ןבעל-ללכ ַא רַאפ ןטקניטסניא עטלקיװטנַא ןגָאמרַאפ ןלָאז רעגנעהנָא

 טרַאנגייא ןצנַאג ןייז טימ --- ןייז וצ ףיוא טינ םזיצולח רעד טרעה קיטייצכיילג
 טלַאהניא ,חוכ רעד טגיל םעד ןיא .עכעלנעזרעּפ ַא גנוניישרעד ַא --- טפַארק ןוא
 רעד סיורג ױזַא זיא רעבירעד .גנוגעווַאב-הילע רעצנַאג רעד ןופ טרעו ןוא
 רעקיזָאד רעד ןיא רבח ןדעי ןופ ,דיחי םעד ןופ ,שטנעמ םעד ןופ טרעוו
 -תילכת ריא ןיא טינ ןוא ןטקנוּפ-סגנַאגסױא עריא ןיא טינ סָאװ ,גנוגעוַאב
 ,טכַאמ רעדנַא ןייק ןוא גנורעבָארעד רעדנַא ןייק ןופ טינ יז טסייוו טקנוּפ
 שטנעמ רעד ױזַא יו :גנושרעהַאב-טסבלעז ןוא גנורעבָארעד-טסבלעז יו
 ןיא טכַאמ ןייז ןלעטשנייא לָאז רע ױזַא יו ןוא טלעוו ןייז ןעמעננייא לָאז
 ,רענייז טלעוו רעקיזָאד רעד

 עשיצולח יד ךעלכעזטנורג ךיז טדיישרעטנוא טכייליפ םעד טימ ןוא
 טבערטש יז סָאװ ,ןעגנוגעוװַאב עכעלטפַאשלעזעג ענרעדָאמ ערעדנַא ןופ גנוגעווַאב
 -רעּפ םנופ גנוטלַאטשעג רעד ךרוד טפנוקוצ עלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןפַאש וצ
 ןייק ָאטינ גנוגעװַאב רעקיזָאד רעד ןיא ןענעז רַאפרעד ןוא .ןנעל ןכעלנעז
 סָאװ ןטעברַא ןוא ןבעל סָאװ ןשטנעמ ָאד ןענעז'ס -- ,עטריפעג ןוא רעריפ
 -ךס ןקידתושממ ןייא ןיא ןעמענפיונוצ ךיז ןפרַאד טעברַא ןוא ןבעל רעייז
 ריא ןיא סָאװ ,גנוגעװַאב עשיטקַארּפ ענרעדָאמ עקיצנייא יד רשפא זיא'ס ,לכח
 סנשטנעמ םעד רָאנ ,םַארגָארּפ רעד טינ ,טפַאשרעריפ יד טינ טייטש רעטנעצ
 ,ןעגנורַאפרעד ענייז ,ןבעל ןייז .ןילַא רבח רעד זיא ליצ רעד .טעברַא ןוא ןבעל
 ןענעז ייז --- הרובג ןייז ןוא טײקכַאװש ןייז ,ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעגנולכיורטש
 ,גנוגעוַאב םצע יד סע

 ,טרַאנגײא רעקיזָאד ריא ןייז יירט טעװ גנוגעװַאב עשיצולח יד ביוא
 טעברַא ןוא םזיצולח וצ רעגַאב רעכעלנעזרעפ רעקידתושממ רעד טעװ ןַאד
 רעד ןיא ןוא .גנוגעװַאב רעד ןופ ןליוו ןוא טסייג ןופ רעטנעצ רעד ןרעוו
 טבעל סע עכלעוו ןיא ,ןטנעמעלע ןוא תֹוחוכ ענעדיישרַאפ יד ןופ גנוקעלּפטנַא
 גנואיצרעד רעכעלנעזרעּפ ןיא ;ןליוװ רעקיזָאד רעד ןוא גנובערטש עקיזָאד יד
 .רַאפ רעד ןיא ןוא ןליו םעד ןופ גנורירטנעצנָאק רעד ןיא ;הרשכה ןוא
 יורטוצ ןיא םישעמ ענייר -- םישעמ וצ תוחוכ עקיברַאפליפ עלַא ןופ גנוקינייא
 .טַאט עשיצולח יד ןרעװ טכעלקריוורַאפ טעװ --- טייקשירבח ןוא

 טינ --- םישעמ ןוא ןליוו ןופ גנוגעװַאב יד --- גנוגעװַאב עקיזָאד יד לָאז
 ןפורג ,ךעלזיירק ןוא ןזיירק ףיוא גנורעטילּפשעצ ןופ ,ןעגנוטלַאּפש ןייק ןופ ןסיוו
 עכעלטפַאשלעזעג יד ןעוו ,ןטייצ ערעזנוא ןיא ךיז טריפ סע יװ ,ךעלעקּפורג ןוא
 עקידנריזיטערָאעט יד ןעוו ,ןבעל ןיא ןָא-ןביוא םעד ןעמונרַאפ טָאה קיטסַאלָאכס
 גנוגעװַאב עשיצולח יד לָאז .ץלַא רעביא ןשרעה סעיסוקסיד יד ןוא גנולקערבעצ
 רעד ןיא ביוא .טניירפ ןופ עפורג יד ,טניירפ םעד ,שטנעמ םעד ןענעקרעד
 -רעד רעדָא ןייז ברקמ ,ןצַאשּפָא שטנעמ םעד ןעמ טעװ גנוגעווַאב רעשיצולח
 ןלעוו'ס ביוא ,סעלומרָאפ עשיטערָאעט ענעמונעגנָא ןופ בַאטשסָאמ ןטיול ןרעטייוו
 םעד טול ןעגנודיישעצ ןוא ןעגנולייטעצ ןרעוו טכַאמעג ?ץולחה; םעד בלַאהרעניא
 ןופ גנוגעלפ :ןייז טַאטלוזער רעד טעװ -- ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא'ס רעװ יװ
 ןייא ןשיווצ ,ןרעדנַא םעד ןוא םענייא ןשיווצ טייקדמערפרַאפ ןוא טייקדמערפ
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 ריא ןופ גנוגעװוַאב יד ןרעטייוורעד טעװ ץלַא סָאד .רערעדנַא רעד ןוא עּפורג
 "רַאפ טעוװ ,לַאװק-סנבעל ריא ןכעװשרַאפ טעוװ ,ןעלקערבעצ יז טעװ ,טרַאנגיײא
 ענעילעג ןייק טימ ןדָאלַאב טינ גנוגעוװַאב עשיצולח יד ךיז לָאז ,תויח ריא ןדיינש

 רעד ןיא זַא ,תמא ןַא עקַאט זיא סע ביוא .,ןעגנוזָאל ,ןעמַארגָארּפ ,ןעגנוניימ
 ןעקנַאדעג ןופ ,ןבעל םעיינ א ןופ ךעלדנרעק ענעטלַאהַאב ןגיל גנוגעװַאב-רעטעברַא
 רעטעברַא יד טימ ןעמַאזוצ ךיז ןרעמ ןוא ןסקַאװ ןזָאל ייז ןעמ ףרַאד ,ןטַאט ןוא
 "סטעברַא יד רָאנ לָאז ,טַאט ןוא קנַאדעג רעייז ןיא ,ןצרַאה רעייז ןיא --- ןיילַא

 רעטרעּפרעקרַאֿפ ריא ןיא רעד ךיז טעוו י-- שי רעקידתושממ ַא ןרעוו גנוגעוַאב
 ןקעלּפטנַא אליממ טלַאהניא רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעלַאנַאיצַאנ ,רעכעלנעזרעּפ

 עכעלניילק יד ןלָאז ןוא ,ריא ףיוא ךיז טזָאלרַאפ ןוא גנוגעווַאב רעד ןיא טביולג

 רימָאל ,..גנוקינייא רעסיורג רעד ןרעטש טינ ןעגנורעטילּפשעצ עשיטערָאעט

 רעזנוא ןפַאש רימָאל ,"שמשנו השענ, םעד ןייז םייקמ ,יניס גרַאב םייב יװ ,ךיוא
 ןיא םורָא טייג סָאװ ,טָאג ןופ עמיטש יד ןרעה סױרַא-ןענַאד ןופ רימָאל ןוא ןבעל
 ,ןייז הכוו וצרעד ןלעװ רימ ביוא --- ,הנחמ רעזנוא

 ריא ןפיירגאב יז טעוו יצ ?ןײטשרַאפ גנוגעװַאב שגנוי יד סע טעװ יצ
 ריא ןופ טיײקצנַאג יד ,טייקיגייא ריא ןפַאש וצ ןזייװַאב יז טעוו יצ ,טרַאנגייא
 לַאװסיױא םעד ןשרעהַאב יז טעוװ יצ ? ןליוו ריא ןופ גנורירטנעצנָאק יד ,גנַאפמוא
 "רעד עקידנכערּפשטנַא יד ןבעג םיא יז טעװ יצ ?לַאירעטַאמ-ןשטנעמ םעד ןופ
 ?הרשכה עשיטקַארּפ ןוא גנואיצ

 ריא ןוא גנוגעװַאב רעד ןופ דיתע רעד טקעטש ַאד זַא ,ריִמ טנייש סע
 -- תורוד עקיטפנוקוצ יד רַאפ גנוגעװַאב עלַארטנעצ א לָאמַא ןייז וצ טכיזסיוא
 == = = .לנאדעג ןרַאפ ,טסייג ןרַאפ ,ןליוו ןראפ רעטנעצ ַא

 (1917 רעבמעטּפעס ,"הדובעהו ץראה;)

 גנוסירגַאב

 -רַאפ יד ץרַאה ריא ןופ שינעפיט רעד ןופ טסירגַאב ץנערעפנָאק יד
 "ישרַאפ ןיא ןּפורג-"ץולחה, ןופ גנואיטשטנַא רעד ןגעוו תורושב ענעדיש
 ןייזטסיאואב ריא סיוא טקירד ןוא ,גירק ןופ ןרָאי יד ןיא רעדנעל ענעד
 עשיטקַארּפ עטקעריד טייקכעלגעמ רעטשרע רעד ייב ןפַאש וצ ןליוו ןוא
 ןוא לארשי ץרא ןיא עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא רעד ןשיווצ ןעגנודניברַאפ
 .גנוגעװַאב-"ץולחה, רעד

 רעד ןופ ץנערעפנַאק רעטעביז רעד ןופ ןסולשאב יד ןופ

 ,הדוהי ןופ רעטעברא עכעלטפַאשטריװדגאל ןופ עיצַאזיגַאגרַא

 ,(1918 ראורבעפ ,"הדובעהו ץראה;)



 ןליופ ןיא טירט עטשרע

 ןַא מזיּפש .ל

 ןלוּפ ןיא ןרָאי עטשרע
 ךיז ןבָאה ןליוּפ ןיא "ץולחה;/ ןופ ןבייהנָא יד ןגעוו תועידי עטשרע יד

 רעד .,1917 רעבמעטּפעס ןיא עשרַאװ ןיא עסערּפ רעשידיא רעד ןיא ןזיוועג
 ייר ַא טנדרָאעגניא ןַאד טָאה "םינויצח זכרמ , ןייאראפ-טנגוי רעשיטסינויצ

 -עטיל רעקידרעטעּפש רעד -- ןאמטפעה ףסוי .,"ץולחה, ןגעוו ןטנווָא-עיסוקסיד
 טָאה -- "ץולחה, ,ןלוּפ ןיא ןַאגרָא-ײץולחה , ןטשרע ןופ רָאטקַאדער רעשירַאר
 ןטיירגוצ לָאז סָאװ ,גנוגעווַאב-םיצולח רעד ןופ טייקיטכיוו רעד ףיוא ןזיוװעגנָא
 ,טפַאשטריװדנַאל ריא ןענרעל ךרוד רקיעב ,לארשי ץרא רַאפ טנגוי עשידיא יד
 : ןויטָאמ ענייז .טקנוּפדנַאטש סנַאמטפעה טפמעקַאב טָאה רעגנַאװשלָא טַאקָאװדַא

 ןייק ןרָאפ טינ ןצנַאגניא ןלעו םיצולח סלַא ןביירשרַאפ ךיז ןלעװ סָאװ ךס ַא

 ןבירשרַאפ טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ליפ ןרָאפ גירק ןכָאנ ןלעו --- טרעקרַאפ ןוא ,י"א
 ןיא לייוו ,טפַאשטריװדנַאל ָאד ןענרעל וצ ןיז ןייק טינ טָאה'ס ;םיצולח סלַא

 רעקינייו טינ ןענעז תוסנרפ ערעדנַא :ןעגנוגנידַאב ערעדנַא רָאג ןשרעה י"א
 ןבָאה ףרַאד י"א זַא ,ןזיוועגנָא טָאה סוּפָארּפ .ש .טפַאשטריװדנַאל יוװ קיטכיוו
 ,רערעדנַאװניײא רָאנ םיצולח טינ

 טימ טריזירַאדילַאס ךיז ןבָאה חוכיוו ןיא רעמענלײטנָא עטסניימ יד רעבָא
 רעד ףיוא ןזיוועגנָא ןבָאה שטיטאימעס ןוא ןַאמעדייז .ש .װדַא .ןַאמטּפעה ףסוי
 -עלּפ ןכָאנ י"א רַאפ טירש רעטייווצ סלַא ?ץולחה, ןופ גנוטיידַאב רעשיטילָאּפ
 -טריוודנַאל ןופ טייקיטכיװ רעד ףיוא ןזיוװעגנָא טָאה ךָאלעב .שזניא .,(= טיצסיב
 עסיורג ןופ סָאלק ַא י"א ןיא ןפטש ֹוצ ןזָאלרעד טינ רָאט ןעמ זַא ןוא טפַאש
 םיצולח יד ןענעקַאב וצ טרעדָאפעג ןבָאה רעלסעשט ןוא ןיקטיא .רעציזַאבסטוג
 -עלָאּפ טָאה יקצַארװַאנ טרוק ר"ז .קלָאפ ןשידיא ןופ תורצוא-רוטלוק יד טימ
 ןשיווצ ןכירטש עמַאזניימעג יד ףיוא ןזיוװעגנָא ןוא רעגנַאװשלָא ,ודַא טימ טריזימ
 ,ןלוּפ ןיא ןוא י"א ןיא טפַאשטריװדנַאל רעד

 -סינויצ רעד ןופ טַאלבנכָאװ ןיא ןענישרעד זיא 1917 רעבָאטקָא ןט11 םעד
 ףורפיוא רעד (233 רעמונ) "קלָאפ עשידוי סָאד; ןליוּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיט
 יד ןופ גנוטַארַאב ַא ןפורוצפיונצ ףור םעד טימ ?ץולחה ,, תדוגא רעד ןופ
 ןטסינויצ עשילױּפ יד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטירד םעד תעב ןּפורג-םיצולח ענעפַאשעג
 ,(32 טייז עז)

 ןעמונעג-לייטנָא ןבָאה ,1917 רענָאטקָא ןט28 םעד ,גנוטַארַאב רעד ןיא

 טיצסיבעלּפ א ןריפוצכרוד ןסָאלשַאב ןַאד טָאה ןליוּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד (
 .םייה טלַאנָאיצַאנ עשידיא סלַא י"א ןופ טייקיטכיװ רעד ןגעװ ןליוּפ ןיא ןדיא יד ןשיװצ
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 ןענייארַאפ-ץולחה ןופ ןטַאגעלעד לָאצ ַא ןוא "ץולחה, רעװעשרַאװ ןופ דעו רעד

 ףרַאד "ץולחה, רעד זַא ,רַאפרעד טגָאזעגסױרַא ךיז ןבָאה עקינייא ,דנַאל ןרעביא
 ןקיש ןענעק לָאז'מ , זַא ,יוזא ,יימרַא עכעלדירפ עטרינילפיצסיד"גנערטש ַא ןייז

 ץולח רעד ."קיטיונ רַאֿפ ןעניפעג סע טעוו'מ ןעוו ןַאד ,י"א ןייק ץולח םעד
 ײַאגרָא רעד ןופ תושר ןיא טיירג ןייז וצ טייצ רעדעי וצ ןטכילפרַאֿפ ךיז ףרַאד

 ענעי לייוו ,גנוטכילפראפ ַא ןגעק טגָאזעגסיױרַא ךיז טָאה טייחרעמ יד .עיצַאזינ
 ,גנוטכילפראפ א ןָא ןָאט סע ןלעװ ,ןרָאפ ןליוו סָאװ

 לייט א ןייז לָאז סָאװ שלארטנעצ א ןדנירג וצ (1 ; ןסָאלשַאב ןרָאװעג זיא'ס

 רעשיטסינויצ רעד ןופ טעטימָאק לַארטנעצ םייב עיסימָאק-לארשי ץרא רעד ןופ
 רעייטשרַאפ יד ךרוד טלייוועג ןרעוװ לָאז עיסימָאק יד .ןלױּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא
 ףיז ןדנעוו (2 .ק .צ ןכרוד טגעקרענָא ןרעוװ ףרַאד ןוא ןּפורג-םיצולח יד ןופ
 יד ןטכילפרַאפ לָאז יז ,גָאלשרַאֿפ ַא טימ ץנערעפנָאק רעשיטסינויצ רעד וצ
 ןטיירגוצוצ טייקכעלגעמ יד םיצולח יד רַאפ ןפאש וצ עיצַאזינַאגרַא עשיטסינגויצ
 = י"א ןיא טעברא רעד וצ ךיז

 ןלעטשוצ ןוא ןטעברַאסיוא לָאז סָאװ עיטימָאק ַא ןבילקעגסיוא ןרָאװעג זיא'ס
 -טייהגייא ןלעטשנעמַאזוצ ןוא ןעגנורעדַאפ עקירעביא יד ץנערעפנַאק-ןויצ רעד
 ,"ץולחח , ןרַאֿפ תונקת עכעל

 ,שימ ,ןַאמטפעה .י ,יקצַארוװַאג ר"ד :ןיירא ןענעז עיסימָאק רעד ןיא
 -- ןייטשטיירב ;ןיבמָאג -- קינטָאלז הדוחי ברה .עשרַאװ --- שטיטַאימעס
 --- קינלָאס ןוא ץלעק -- גרעבנזַאר { ווָאטוטול --- שטיוװָאקרעכ ; סעװַאלצָאלוװ
 ,שילַאק

 :ןעגנורעדַאֿפ עקידנגלָאפ יד טעברַאעגסיױא טָאה עיסימָאק יד
 .רעד ןלָאז םיצולח יד ואו ,סעמרעפ ןיא ןעמענלײטנָא ןוא ןדנירג (

 ,י"א רַאֿפ גנוטייראברַאֿפ סלַא ,טעברַא עכעלטּפַאשטריװדנַאל ןענרעל
 עקידנריטסיזקע-ןיוש יד ןיא ןטענרַא וצ םיצולח יד ןפעלגעמרעד (

 + סעמרעפ

 םיצולח ןקיטפעשַאב ןוא ןעמענוצנָא רעציזאבסטוג עשידיא ןגעוַאב (3
 ; רעטיג שרעייז ןיא טפַאשטריװדנַאל רעד ייב

 ;סעיצוטיטסניא-םיצולח יד ןציטש 4

 "םיצולח רעד רַאֿפ גנולײטּפָא ןַא .ק .צ ןופ עיסימָאק"יײא רעד ייב ןפַאש
 ; ,ק ,צ ןכרוד טנעקרעגָא ןוא םיצולח ךרוד ןבילקעג טרעוװ סָאװ ,גנוגעװַאב

 -םיצולח רעד רַאפ גנולײטּפָא ןַא עסערפ רעשיטסינויצ רעד ןיא ןפַאש
 | ,גנוגעוװַאב

 זיא ,1917 רעבמעצעד ןט27 ןופ ,"קלָאפ עשידוי סָאד, 44 רעמונ ןיא
 רעד ןופ ןבירשעגרעטנוא ,םיצולח יד וצ ףורפיוא רעקידרעטייוו ַא ןענישרעד
 ןשיטסיגויצ םייב עיסימָאק-ייא רעד ןוא "לולחה, ןופ עלַאוטנעצ רעקילייווטייצ
 ,טעברַא-דנאל ןענרעל וצ ךיז ןפורג"םיצולח ענגוי יד טפור ףורפיוא רעד ,ק .צ
 וצ ןלױּפ ןיא טציא רעװש זיא סע זַא ,ןוײװסױרַא ךיז טעװ סע ןעװ רעבָא;

 1917 רעבמעװָאנ 15 ,28 "קלָאפ עשידוי סָאו, (2
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 טשינ ןעמ ףרַאד ,ןקיטפעשַאב וצ טימרעד שיטקַארּפ ךיז טייקכעלגעמ יד ןפַאש
 ןעמ *?.וו .א .א יירעלסעשט ,יירעדימש וצ ןעמענ ךיז קיפיולרַאפ ןוא ןטרַאוװּפָא
 יד .םירבח יד ןופ גנולקיװטנַא רעכעלרעפרעק רעד רַאפ ןגרָאז ךיז ףרַאד
 טכיוועג עטסערג סָאד .,י"א רַאפ ןטיירגוצ קיטסייג ךיוא ךיז ןפורעג ןרעוו םיצולח
 .שיאערבעה ןענרעל ףיוא ןרעו טגיילעג ףרַאד

 ךרדה תואצוה ףיוא סעסַאק-רָאּטש ןדנירג וצ טרידנעמָאקער טרעװ סע
 -ַאגרָא יד לייוורעד ןגָארט טינ ףרַאד "ץולחה, רעד .,י"א ןייק העיסנ רעד רַאפ
 ןיוש ןטלָאװ םיצולח יד רעכלעוו ייב , ,ײמרַא רעכעלדירפ ַא ןופ םרָאפ-עיצַאזינ
 ןטלָאװ רָאנ ,גנוגיונ רעייז טיול גנוקיטפעשַאב ַא ןביילקסיוא ךיז טפרַאדעג טינ

 ."עיצַאזינַאגרָא יד ןלױפַאב ייז טלָאװ סע סָאװ ,םעד טימ ןקיטפעשַאב טזומעג ךיז

 טעװ י"א ןיא טעברַא רעלַאער 'וַאפ טייקכעלגעמ יד רָאנ יװ זַא ,ןעקנעד רימ,
 ןופ דוסי םעד ףיוא ןרעוו טיובעגרעביא ןפרַאד "ץולחה; רעד טעװ ,ןעמוק

 ,"יימרַא רעכעלדירפ ַא
 -בעפ ןיא .טעטש ענעדישרַאפ ןיא ןּפורג-םיצולח ןײטשטנַא ןָא ןבייה דלַאב

 ,ןידנעב ןיא םרַאפ-ןרעל עטשרע יד טײטשנַא 1918 רַאור
 סָאװ ,עשרַאװ ןיא "ןויצ יריעצ, יד ןופ ץנערעפנָאק רעטשרע רעד ףיוא

 ןטָארטרַאפ ןבָאה תודוגא 60) 1918 רעבמעטּפעס ןט23 םעד טנפעעג ךיז טָאה
 ןענעז שיטקַאפ זַא ,טכירַאב ןייז ןיא טרעלקרעד סופארּפ טָאה ,(םירבח 0
 "ץולחה; רעד בוא רעבָא ,"ןויצ יריעצ, ןופ רעגנעהנָא םיצולח עלַא טעמכ
 ןלעװ ,צ .צ ןופ טסייג ןגעק זיא סָאװ עיצַאזינַאגרָא סלַא ןעלקיװטנַא ךיז טעוו
 לָאצ ַא ןקילײטַאב וצ םיא ןיא ךיז םירבח ערעייז ןביולרעד טינ .צ .צ יד
 ,= גנורעלקרעד רעקיזָאד רעד ןגעק טריטסעטָארּפ ןבָאה ןטַאגעלעד

 טעברַא רעד וצ גנוטיירַאברָאפ רעשיטקַארּפ; ןגעו טַארעפער ןייז ןיא
 ,ןּפורג-"ץולחה, ןרעוו ןפַאשעג ןפרַאד סע זַא ,טרעלקרעד ןיקטיא טָאה "י"א ןיא
 עכעלדירפ ַא ,םָארטש-עיצַארגימיא ןטיירב םעד רַאפ דרַאגנַאװַא רעד ןייז ןלָאז סָאװ
 ואוו ,ןיהַא ןוא ןַאד ןייג ןזומ לָאז רעדעי : ןילּפיצסיד רעשירעטילימ ַא טימ ײמרַא

 ָארויב ןטימ טקַאטנָאק ןיא ןייטש יובח רעד ףרַאד קעווצ םעד וצ .ןסייה םיא טעוו'מ
 ,רעטעברַא:דרע רָאנ טינ ןטיירגוצ ףרַאד "ץולחה; רעד .,דנָאפ לַאנָאיצַאנ ןופ
 ,סעיסעּפָארּפ עיירפ קידנסילשסיוא טינ ,ןשטנעמ-סטעברַא ערעדנַא עלַא ךיוא רָאנ

 ןגעו רָאנ טדער ןעמ סָאװרַאפ טרעדנואוועג ךיז טָאה רעגרעב סוילוי
 י"א ןיא ,קלָאפ-רַארגַא ןייק טכַאנרעביא ןרעוו טינ ןלעװ ןדיא .רעטעברַא-דרע
 עטריציפילַאװק-טינ וליפַא ןוא תוכאלמ ילעב ןבָאה ןפרַאד ךיוא ןעמ טעװ

 "ץולחה; םעד ןשימרַאפ ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה יקסלַאװָארּפ .רעטעברַא

 טינ זיא סָאװ ךַאז ַא ללכב זיא תולג ןיא "ץולחה , רעד ."ןויצ יריעצ, טימ
 -עניטסעלַאּפ ַא ןפַאש רעכיילג ןעמ לָאז *ץולחה; םעד טָאטשנָא .טרָא ןפיוא

 םעד טציטשעג טינ רעבָא טָאה ןטַאגעלעד טייהרעמ יד .צ .צ יד ייב טמַא
 ,טקנוּפדנַאטש ןשיאיײטרַאּפ-םערטסקע ןקיזָאד

 עשיצולח עטשרע יד י"א ןייק טזָאלעג ךיז ןבָאה 1918 רעבָאטקָא ןיא

 ,1918 רעבָאטקָא 2 ,15 ,ענליװ ,"דיתע רעזנוא,



: 

 ,1918 ,עשרַאװ ,ןליוּפ ןיא "ץולחה, ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ

 ,ןַאמטפעה ףסוי (3 ,(תילגרמ) קישטנומ והילא (2 ,(רב) יַאמרעב םוחנת (1
 ,יקסװָאדולבַאז (ןאמייה) םייח (6 ,(ובש) םָאװש קחצי ,װדַא (5 ,סומליפ (4

 .קישטייו םייח (8 ,רעגניבלע והיעשי יכדרמ (

 (יקצאמיטס .י) דנַאלסור ןופ "ץולחה, ןופ טַאגעלעד ןטימ עשראװ ןיא "ץולחה , זכרמ ןופ גנוציז
 ,1920 ןיא

 ,ןאמרעב םוחנת (4 ,יקסװָאדולבַאז םייח (3 ,(תילגרמ) קישטנומ והילא (2 ,קושטשור בקעי (1

 בקעי (9 ,ןיקמורפ לשעה (8 ,ָאקשטָאב םייח (7 ,םָאװש קחצי .װדַא (6 ,יקצאמיטס לאקזחי (5

 ,(ןּפס) יקסנישטָאּפַאס
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 ךרוד טעטש .,דנַא .א ָאלָאק ,ווװָאקירטעיּפ ,עשרַאװ ,ןידנעב ןופ : ןליוּפ ןופ ןּפורג
 ןייק ןעמוקעגנָא ךעלדנע ייז ןענעז םישדח 8 ןופ ןשינעלגָאװ ךָאנ ,עילַאטיא
 ,1919 יַאמ-לירּפַא ןיא י"א

 "ןָאיַאר עטשרע יד ןידנעב ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1918 רעבמעצעד ןיא
 ,= ןענייארַאפ 12 ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ ץנערעפנָאק

 -רַאנעלּפ ַא עשרַאװ ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא 1919 ץרעמ ןט25 ןוא ןט24 םעד
 ןעמַאװצ "ץולחה, ןופ (ק .צ .צ+) טעטימָאק לַארטנעצ ןקיליײװטיײצ ןופ גנוציז

 ,ענטוק ,ץעלדעש ,ץיװָאנסָאס ,שזדָאל ,עשרַאװ : ןענָאיַאר יד ןופ רעייטשרָאפ טימ

 םיכסמ ללכב קידנעייז , זַא ,ןטָאלשַאב טָאה גנוציז יד .קָאטסילַאיב ןוא ,םָאדַאר
 ףיוא ןרָאװעג טעברַאשגסיוא ןענעז סָאװ ,"ץולחה, ןופ תודוסי-טפיוה יד טימ
 "ז"ט ,וָאקרַאכ ןיא םירבח רעניארקוא ערעזנוא ןופ גנוטַארַאב-"ץולחה; רעד
 ןטעברַאוצסױא .ק .צ םעד רעביא גנוציז ערַאנעלּפ יד טיג ,ח"ערת טבש זיי

 רעקידנעײטשרָאּפַאב רעד רַאפ םַארגָארּפ א ןופ טקעיָארּפ ןכעלריפסיוא ןַא
 ריפ עקידנגלָאפ יד ןעמונעגנָא טָאה גנוציז ערַאנעלּפ יד ,( ץנערעפנָאק-דנַאל
 ; ןטקנוּפ-סגנוצנעגרעד

 ןטעברַא ויטקודָארּפ ןליוו סָאװ ,עלַא יד םורַא טמענ "ץולחה, רעד (א

 ;ןבעל ןקיטפגיק רעייז וצ ןטיירגוצ ָאד ךיז ןליוו ןוא י"א ןיא
 ןפיוא םירבח ענייז ןריפוצסױרַא עכַאגפױא יד טָאה "ץולחה; רעד (ב

 ןוא ןריפרעבירַא ,ןטײרַאברָאפ ,ןריזינַאגרָא וצ ייז ,גנוריזיוװיטקודָארּפ ןופ געוו

 י"א ןיא ןענדרָאניײא

 ,דנַאברַאפ רעשיאײטרַאּפמוא ,רעכעלטלעװלַא ןַא זיא "ץולחה, רעד (ג
 ,דנַאברַאפ םעד ןופ לייט ַא זיא טיבעג ןטריּפוקָא ןיא ןליוּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא יד

 -עגטסעפ טעװ אפוג י"א ןיא "ץולחה; ןופ םרָאפ-עיצַאזינַאגרָא יד (ד
 ןגעוו ךיז ןדערוצפיונוצ טייקכעלגעמ יד ןייז טעוו'ס ןעוו ,ןַאד רָאנ ןרעוו טלעטש
 .טפַאשרעטעברַא רעקידלארשייץרא רעד טימ םעד

 ץנערעפנָאקידנַאל ַא ןפורוצפיונוצ ןסָאלשַאב ךיוא טָאה גנוציז רַאנעלּפ יד
 ,יַאמ ןט16 ןזיב ןט12 ןופ

 עכעלטפַאשטריװדנַאל ןענַאטשטנַא ןענעז 1919 ינוי--ץרעמ םישדח יד ןיא

 ,ץיווָאנסָאס ,קלַאװאוס ,עוועיארג ,ענדָארג ןיא רענטרעג"סנירג ןוא ןּפורג"הרשכה

 -ָאטסנעשט ,שטשָאמַאז ,שטיבול ,שטירזעמ ,ןולעיוו ,עשטרעיוַאז ,ןיּפיר ,םָאדַאר
 ,טעטש .,דנַא ,א ֹווָאכ

 ןופ רעמונ רעטשרע רעד עשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא לירּפַא ןט1 םעד
 "טייצ יד ."גנוגעווַאב םיצולח רעד טעמדיוװעג; "ץולחה; טפירשטייצ רעד
 רעד ןעוועג זיא קישטייז .ח ,שדוח ןיא לָאמ 2 ןעניישרעד טלָאזעג טָאה טפירש
 .רעטייל רעשירַארעטיל רעד -- ןַאמטּפעה ףסוי ןוא רָאטקַאדער

 ןופ רעמונ ןטשרע ןופ טלאהניא םעד ןבעגוצרעביא טנַאסערעטניא זיא'ס
 ,ןלוּפ ןיא טפירשטייצ-"ץולחה; רעטשרע רעד

 ,1928 ,55 "דיתעה, 4

 ,1919 לירּפַא 14 ,1 "ץולחה. (5
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 ,ז .ח ;ןליוװ רעטרעּפרעקרַאפ ,(ןַאמטּפעה) .ה .י :רענעייל ערעזנוא וצ
 ?לָאמַא ןיימ, ,ןָאסלענעצַאק קחצי ;ןליצ ןוא ןגעוו ערעזנוא ,(יקסווָאדולבַאז .ח)

 רעטסעיינ רעד ןופ לטעלב טצעל ַא) אידג דח ,ווָאנָאמָאלַאס ,ד ; (וויטָאמ-סקלָאפ)

 ;(ןעגנורעניארעד) לארשי ץרא ןיא ןחסּפ עניימ ,ןייטשנעטכיל םירמ ; (הדגה
 ןגעק ךיירקנַארפ ןופ סעגירטניא) עטנעדיריא ענעגיוושרַאפ יד ,ןאמרעב םוחנת
 .עניטסעלַאּפ ןיא ןדָאב ןוא טַאמילק ,ןַאמסוז .א םָאנָארגַא ; (י"א שידיא ַא

 ןיא .גנולײטּפָא-ךַאפ ַא טריפעגנייא ןרָאװעג זיא ןָא רעמונ ןטשרע ןופ
 ךרוד טלעטשעגנעמַאזוצ) טריװדנַאל ַא ןופ חול רעד : ןייֹרַא ןענעז רעמונ ןטשרע
 רעשימָאנָארגַא רעד ןגעוו ,םײהנעּפָא לאירבג ,רגא ;(סיקייח .י םָאנָארגַא םעד
 ,גנודליב-ךַאפ

 ךָאנ,) קסניּפ ישודק יד ךָאנ גָאלָארקענ ַא ,קסניּפ : (קינָארכ) לארשי ץרא
 -עג םירבח עגנוי ןופ טולב טימ ,עטכישעג-רעריטרַאמ רעזנוא ןיא ןעמָאנ ַא
 ןייק ָאטשינ .ןכָארטשעגרעטנוא עדמערפ ןופ טָאּפש ןֹוא סַאה טימ ;ןבירש
 עקיטכענ ןופ רבק םייב רימ ןעייטש ןגיובעג ,קיטייו ןסיורג ןרַאפ רעטרעוו
 לַאוקיש רעשיגַארט רעייז :ןסייו רימ ."םישודק; עקיטנייה ןוא ?םיצולח;
 ןופ .קלָאפ ןשידיא ןופ רעדניק יד טדימשעגפיונוצ רעטסעפ ןוא רעגנע טָאה
 ;('ןבילג רעקיביײא רעד ,טומ רעטסעפ רעד ןריובעג טרעוװ ןדייל ןוא ןייּפ
 ; י"א ןיא ײמרַא-סטעברַא רעשידיא ַא ןופ ןַאלּפ ַא ; גנוגעװַאב-"ץולחה, רעד ןופ
 ,ןסנָאנַא ; דנָאפ-עסערּפ

 ,גנודלעמ ַא ןענישרעד זיא 1919 רעבמעצעד ןט11 ןופ 8--9 רעמונ ןיא
 ןופ לעוּפה דעו ןקיליײװטייצ ןופ ןַאגרָא רעד ןרָאװעג זיא "ץולחה; רעד זַא

 -רַאפ ןופ רָאפנעמַאזוצ ַא ףיוא טלייוװעגסיוא ןרָאװעג זיא ּפ"העו רעד) ."ץולחה;,

 -סייוו ןוא עיצילַאג ,עטיל ,ןליוּפ ןיא "ץולחה, ןופ ןע'.ק.צ יד ןופ רעטערט
 ,רָאפנעמַאזוצ רעכעלטלעװלַא ןַא ןעמוקרָאפ טעװ בורקב זַא ןוא ,(דנַאלסור

 ,שיאערבעה ןיא ןעלקיטוַא טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה טפירשטייצ יד

 ןענישרעד זיא 11(2) רעמונ רעטצעל רעד .ןרעמונ 11 ןענישרעד ןענעז ה"ס
 ,1920 רַאורבעפ ןט19 םעד

 ןוא ןט12 ןשיוװצ ןרָאװעג ןטלַאהענּפָא זיא ץנערעפנָאק עטמיטשַאב יד
 ןטַאגעלעד ןעמוקעג טינ ןענעז'ס סָאװ םעד בילוצ .עשרַאװ ןיא ,1919 יַאמ ןט6
 ,עיצילַאג ןוא עטיל ןופ רעייטשרָאפ טלעפעג ךיוא ןבָאה'ס ןוא ,טעטש ליפ ןופ
 -רָאפ סלַא ןריאוטיטסנָאק ךיז לָאז רָאפנעמַאזוצ רעד זַא ,ןסָאלשַאב ןעמ טָאה
 שיטקַאפ .ןגַארפ עלעיּפיצנירּפ ןיא ןסילשַאב וצ ץנעטעּפמָאק רעד טימ ץנערעפנָאק
 עטשרע יד סלַא "ץולחה;, ןופ עטכישעג רעד ןיא ןיירַא "ץנערעפנַאקרָאפ, יד זיא
 ,ןלױּפ ןיא "ץולחה , ןופ ץנערעפנָאק

 ,טעטש 20 ןופ ןטַאגעלעד 22 ןעמונעגלײטנָא ןבָאה ץנערעפנָאק רעד ןיא
 םוחנת טנפעעג טָאה ץנערעפנָאק יד .םיצולח 1100 ךרעב ןטָארטרַאפ ןבָאה סָאװ
 טָאה רע .יקסווָאדולבאז ,ח ןבעגעגּפָא טָאה .ק .צ .צ ןופ טכירַאב םעד .ןַאמרעב
 תעב ןעמוקעגרָאפ זיא (תוכוס דעומה לוח) 1918 רעבמעטּפעס ןיא זַא ,טלייצרעד
 ןרָאװעג זיא ןַאד ,"ץולחהא ןופ ץנערעפנָאקרָאפ ַא ץנערעפנָאק-ןויצ יריעצ רעד
 רעדילגטימ יד רָאנ שיטקַאפ ןבָאה טעברַאעג .ק .צ רעקילייווטייצ רעד טלייוועגסיוא
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 "םולש יד ןֹוא ןליוּפ ןיא ןדיא ןגעק ןעמַארגָאּפ יד ,עשרַאװ ןיא טניואוועג ןבָאה סָאװ
 גָאט ןדעי ."ץולחח? ןופ גנוקרַאטשרַאפ רעד וצ טריפרעד ןבָאה ןעגנולדנַאהרעטנוא

 ,ןּפורג"םיצולח עיינ ןגעו תועידי עשירפ ןעמוקַאב ןביוהעגנָא ,ק .צ רעד טָאה
 ןַאד ןענעז .ק .צ .צ םוצ .טעטש ענעדישראפ ןיא טריזינאגרא ךיז ןבָאה סָאװ
 ןָאיגעל-סטעברַא ןשימעדַאקַא ןטעדנירגעג-ייג ןופ םירבח טריטּפָאָאקוצ ןרָאװעג

 ,עגיטסעלַאּפ רַאֿפ

 150 רעכעה ףיוא 327 ןופ ןסקָאװעגסיױא ןַאד זיא ןענייאראפ לָאצ יד

 טקַאטנָאק ןטקעריד ןיא ןייטש וצ טייקכעלגעמ ןייק טָאהעג טינ טָאה .ק .צ .צ רעד
 ןיא .ןטעטימָאק-ןָאיַאו ןפַאש ןביוהעגנַא ןַאד טָאה'מ ןוא ,ןענייארַאפ עלַא טימ

 ,ןידנעב ןיא :ןצנערעפנַאק ןָאיאר 5 ןעמוקעגרַאפ ןענעז םישדה ריפ עטצצל יד
 "עג טעדנירגעג ךיוא ןענעז סע .ץעלדעש ןוא ענטוק ,עשראו ,קעװַאלצָאלוװ
 ךיוא ךיז טָאה .ק .צ .צ רעד .שזדָאל ןוא םָאדַאר ןיא סעיסימָאק-ןָאיַאר ןרָאװ
 עיצַאזינַאגרָא רעד וצ ןטָארטעגוצ ןענעז סָאװ ,עטיל ןוא עשיצילַאג טימ ןדנוברַאפ
 ,ןענַאיאר ערעדנוזַאב סלַא

 -לעוו ,םירבח יד .ןטייהגדישראפ-סגנוניימ עפרַאש וצ ןעמוקעג זיא ,ק .צ ,צ ןיא
 "געטשטסבלעז ַא סלַא ןריטסיזקע טינ ףרַאד "ץולחה, רעד זַא ,ןטלאהעג ןבָאה עכ

 ,ק .צ ,צ ןופ ןטערטוצסיורא ןרָאוװעג ןעגנואווצעג ןענעז ,עיצַאזינַאגרָא-דנַאל עקיד

 זיא'ס ,ןרַאלּפמעזקע 2500 ןיא ןענישרעד זיא "ץולחח;/ טפירשנכָאװללוצ יד

 טימ ןענייארַאפ יד טגרַאזאב סָאװ ,עלארטנעצ-רעכיב א ןרָאװעג ןפאשעג ךיוא
 ,רוטארעטיל-ךַאפ ןוא רענײמעגלַא

 200 ,1919 יַאמ ןיא ,טלייצעג "ץולחה, רעד טָאה רעכעגּפָא-סטכירַאב ןטיול
 טעדנירגעג ,סעמרעפ 18 טריטסיזקע ןבָאה סע ,רעדילגטימ 4000 טימ תודוגא

 עקינייא .(ענדָארג) עטיל ןיא ענייא ןוא עיצילַאג ןיא ייז ןופ 2 ;"ץולחה, ןֹופ

 "עג ןענייארַאפ עקינייא ןבָאה םעד רעסיוא .דרע גרַאמ 40 זיב ןבָאה סעמרעפ
 .רענטרעג-סגירג סעדנירג

 תודוסי יד ןגעוו ;ןַאמטפעה .י טרירעפער טָאה *ץולחה, ןופ םַאוגָארּפ ןגעוו
 קישטנומ .א -- י"א ןיא "ץולחה, ןופ טעברַא יד ןוא עיצַאזינָאלַאק רעד ןופ
 ,ג .,רגֲא -- ?ץולחה; ןופ טעברַא רעשיטקַארּפ רעד ןגעװ  (קָאטסילַאיכ)

 רעד ןגעוװ { ןַאמרעב .ת -- ?ץולחה, ןופ טעברַא-רוטלוק רעד ןגעוו  םיײהגעּפָא

 עסערּפ רעזנוא ;ןןיקצאש -- עיצַארגימע ןופ טיבעג ןפיוא ?ץולחה; ןופ טעברַא
 -- ןסנַאניפ ןוא יקסװָאדולבַאז .ח -- ןגָארפ-עיצַאזינַאגרָא } קיצייז ,// --
 .ָאקשטָאב

 גנואיצאב :עגַארפ רעד םורַא טלקיװטנַא ךיז טָאה חוכיוו רעפרַאש ַא
 ןרעגַאל ייוצ טעדליכעג ךיז ןבָאה'ס .עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד וצ
 -ַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ךיז ןפרַאװרעטנוא ןקידנעטשלופ םעד רַאֿפ רענייא
 םוצ טייטש סָאװ "ץולחה; ןקיגנעהּפָאמוא ןַא ראפ --- רעטייוצ רעד ,עיצַאזינ
 רעד ףיוא טקינייאעג ךיז ןעמ טָאה ףוס םוצ .סערגנָאק ןשיטסינויצ ןופ טסגיד
 טריטוקסיד לָאז ענַארפ יד זא ,גנוקרעמַאב רעד טימ עיצולָאזער רעגעמונעגנָא
 ,(36 .) ןענייארַאפ-יץולחח , יד ןיא ןרעוו

 םוחנת ,םײהנעּפָא לאירבג .,רגֲא :עשרַאװ ןופ ןיירא ןענעז ,ק .צ ןיא
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 ףסוי ,סומליפ ףסוי ,קיצייז םייח ,יקסווָאדולבַאז םייח ,ןַאמטפעה ףסוי ,ןַאמרעב
 קינטָאלז ברה ,(שזדָאל) ןַאמסקַאװ :ץניװָארּפ רעד ןופ .ןיקצאש רכששי ,םָאװש
 ,(םָאדַאר) ןַאמלעגָאפ ,(שזדָאל) רעגניבלע ,(קָאטסילַאיב) קישטנומ .א ,(ןיבמָאג)
 ,(םָאדַאריןיוװ) טרָאּפָאּפַאר .רגַא ,(ץיוװָאנסָאס) יקסווָאלָאמָארק

 (ץעלדעש) רעבוה :ץניוָארּפ רעד ןופ ;רָאש :עשרַאװ ןופ ןטַאדידנַאק
 ,(ָאלָאק) ףיור ןוא (ןולעיוו) ץיוװַאנַאמטיל

 טסוגיא ףוס) עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ץנערעפנָאק עט4 יד
 "ץולחה 21 ןעמוקעג ןענעז ריא ֹוצ ."ץולחה, עגַארפ יד טכַארטַאב טָאה (9
 רעייטשרָאפ יד .טנעצָארּפ 7 .ה .ד ,282 --- לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ ןטַאגעלעד

 ,טגיילעגרָאפ ןבָאה (ןידנעב ןופ רעוויל ןוא ןַאמטפעה ,ןַאמרעב) *ץולחה, ןופ
 טינ ןוא ץנערעפנָאק רעד ךרוד ןרעוװ טלייוועג לָאז טמַא-עניטסעלַאּפ רעד זַא
 וליפַא זיא גַאלשרָאפ רעד .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ .ק .צ ןכרוד
 ןפיוא טעברַא-י"א ןגעוו טנערעפער רעד .גנומיטשּפָא וצ ןרָאװעג טלעטשעג טינ

 -"ץולחה, יד ןופ "םזיטאטנעליד ןכעלדעש, םעד ןפירגעגנָא טָאה רָאפנעמַאזוצ
 .טעברַא-סגנוטיירגוצ רעד ןופ טייקטסנרע עצנַאג יד טינ ןפיירגַאב סָאװ ,סמראפ

 -עגקעװַא ירפ וצ טרעוו יז זַא ,וצרעד טגנערב טנגוי רעד ןופ םזיױויטקַא רעד;
 יד ןליפַא ...טשינרָאג ןרעדנע טכיזניה רעקיזָאד רעד ןיא .,י"א ןייק טּפוטש
 יד רָאנ טריזילַארָאמעד סָאד ."ריעצה לעוּפה; ןופ ןעלקיטרַא עשיטסַאּפמָאּפ
 ןופ רעריפ יד ןופ סערדַא ןפיוא , ,"ליּפשייב ןטכעלש ַא רַאפ טניד ןוא טנגוי
 -כעלטרָאװטנַארַאפ רעמ ,טייקנדײשַאב רעמ : ןגָאז טלָאװעג ךיא טלָאװ "ץולחה;
 ,תונעט טרעהעג ךיוא טָאה'מ ,(' "םישעמ ןוא רעטרעוו ערעייא רַאפ ליפעג-סטייק
 ששיטסינויצ יד ,"ןרָאפ סָאװ יד רַאפ תוירחא ןייק ךיז ףיוא טינ ןעמענ רימ/, זַא
 טלָאװ יז ןעוו ,טפַאשלעזעג-עיצַארגימע ןַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טלָאװ עיצַאזינַאגרָא
 ,"ץולחה; ןטימ ןעמונרַאפ ךיז

 רעד ךָאנ ןבירשעג (6 .מונ ןיא) לקיטרַאטיײל ןַא ןיא טָאה "ץולחח, רעד
 -ַאגרָא-דנַאל רעשיטסינויצ רעד וצ גנולעטש רעזנוא ךייש סָאװ זַא ,ץנערעפנָאק
 טרעטנענרעד ךיז ןבָאה רימ זַא ,ןגָאז טינ רעדייל רימ ןענָאק ,ללכב עיצַאזינ
 ןייז עגונב עגַארפ ַא רַאפ ךָאנ "ץולחה, רעד טייטש רעירפ יוװ טקנוּפ .ריא וצ
 סָאװ יד ייב ליפעגנייפ ןופ ןלעפ סָאד .גנוטייל רעקיטרָא רעד וצ גנואיצַאב
 וצ ןסולפנייאַאב דימת יו רעמ טנָאקעג זנוא טָאה ,רעדור םייב טציא ןעייטש
 ,"עגַארפ רעקיזָאד רעד ףיוא רעפטנע ןוויטַאגענ ַא

 ןגעוו גנוטַארַאב יד עשרַאװ ןיא טנפעעג ךיז טָאה 1919 רעבָאטקָא ןט21 םעד
 ןעמיטש טרעהעג ךיז ןבָאה טרָאד ךיוא .ןלױּפ ןיא טעברַא-י"א רעשיטקַארּפ
 םילוע יד ןלעװ הרשכה : "ץולחה; ןופ טעברַא רעד ןופ טייקכעלצונמוא רעד ןגעוו
 ,תולג ןיא סמרַאפ ןענעפע וצ קיטיונ טינ זיא'ס ןוא ייא ןיא ןייגכרוד

 ץנערעפנָאק יד .סיורָאפ טירש רעקיטכיװ ַא ןעוועג ץנערעפנָאק יד זיא ךָאד
 טייקיטביוו רעד ןגעוו ,יקסנימערעמ לארשי ןופ עיצולָאזער יד ןעמונעגנָא טָאה
 ,י"א רַאפ ןטנעמעלע-סטעברַא עכעלטפַאשטריװדנַאל עקידנעטש ןטיירגוצ ןופ

 ,1919 רעבמעטּפעס 8 ,6 "ץולחה; (6
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 "טסבלעז ןוא גנוריזינַאגרָאטסבלעז ןופ דוסי ןפיוא ןעמוקרָאפ ףרַאד סָאװ
 ןצנַאג ןייז ןצונסיוא ףרַאד טמַא לארשי ץרא רעד ,עקידנטעברַא יד ןופ טייקיטעט
 עשידיא עקידנריטסיזקע יד ןיא טפַאשטריװדנַאל ייב ןענדרַאוצנייא טסולפנייא

 לָאז טמַא-י"א רעד .רעטעברַא לָאצ ערעסערג ַא סעמרעפ-לוש ןוא -סטעברַא

 ןפלעהטימ לָאז רע .ןליצ ענייז ןופ גנוריזילַאער רעד ןיא "ץולחח, םעד ןציטש

 ןלעטרַא-סטעברַא ןוא ןעגנומעגרעטנוא עכעלטפַאשטריװדנַאל ןריזינַאגרָא םייב

 טפַאשטריוװ:רענטרעג ןוא "דלעפ "יב ןקיטפעשַאב וצ ידכ ,(.דנַא .א "ץולחה?)

 לעירעטַאמ ןוא שילַארָאמ ןציטש לָאז טמַא-ייא רעד .רעטעברַא לָאצ ערעסערג ַא

 ןלעװ ייז ביוא ,ץניווָארפ רעד ןיא ןדנירג ךיז ןלעװ סָאװ ןלעטרַא-סטעברַא יד

 ,' קיאעפסנבעל רַאפ ןזײװסױרַא ךיז
 ןענדרָאנײא םייב ןפלעהוצטימ) "ץולחה; ןופ ןגַאלשרָאפ עקידנעייגטייוו יד

 -רַאפ {"ץולחה, ןופ ןעגנומעגרעטנוא עקידנעמוק יד ךיוא יו עקיטציאדזיב יד

 ךיז ןליוו סָאװ ,ןטנעמעלע ןענדרָאניא ןפלעה ןגעוו רעציזַאבסטוג טימ ןעלדנַאה

 ;םרַאפ רעװָאכָאטסנעשט ןצונסיוא ;י"א ןיא טּפַאשטריװדנַאל טימ ןעמענרַאפ

 "עברַא-יוב רַאפ ןסרוק ןדנירג : ןוויטַארעּפָאָאק-סגנולדיזרעביא ןדנירג ןטערטוצ

 ,שטנואוו ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא רָאנ ןענעז (רעט

 ןַא עשרַאװ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1919 רעבָאטקָא 19--21 געט יד ןיא

 רעד טימ ןלױּפ ןיא "ץולחה, .ק .צ ןופ גנוציז-רַאנעלּפ עכעלטנייוועגרעסיוא

 ,עיצילַאג ןוא דנַאלסורסיײװ ,עטיל ןופ רעיײטשרָאפ ןופ גנוקילײטַאב

 ןָאדנָאל ןיא טעטימָאק סנָאיצקַא םוצ ןדנעוו וצ ךיז ,ןסָאלשַאב טָאה גנוציז יד

 טייקכעלגעמ יד ןּפורג-"ץולחה, עטעטײרַאברָאפ--ןיוש יד ןבעג וצ עטיב רעד טימ

 עשרַאװ ןיא ןפַאש ןוא עיצַאזינַאגרָא-טלעוו-"ץולחה, ַא ןפַאש ; ןייז וצ הלוע דלַאב

 .ק .א ןיא "ץולחה, םעד ןטערטרַאפ  ןבַאגפיוא עקידנגלָאפ יד טימ לעוּפה דעז ַא

 "ץולחה; ןופ גנוטַארַאב-טלעװ ַא ןפורפיונוצ  ןטפַאשרעּפרעק ערעדנַא ןיא ןוא

 רעקידיי"א רעד ןופ ןוא .ק .א ןופ רעייטשרָאפ ַא ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ

 דנָאפ-סגנולדיזרעביא ןוא "סנָאיצַאזינַאגרָא ןרַאפ ןעלטימ ןפַאש ; טפַאשרעטעברַא

 ;הפיח ןוא ופי ,סעדָא ,עשרַאװ ןיא סָארויב יד ןטלַאהוצפיוא ידכ ,"ץולחה, ןופ

 ףיוא "ץולחה; ןופ סעסַאק-רָאּפש ןוא -ייל עלַארטנעצ ןוא עקיטרָא ןריזינַאגרָא

 ;י"א ןיא ךיז ןענדרָאנײא רעייז ןרעטכײלרַאפ ןוא םילוע יד תואוולח ןבעג

 ןעלדנַאװרַאפ ; ןטַאדידנַאק-הילש ,םיצולח עלַא ןופ עיצַארטסיגער א ןריפכרוד

 ךיוא זיאס .,לעוּפה דעו ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ ַא ןיא "ץולחה, טפירשטייצ יד

 ,(ץולחה דרשמ) "ץולחה, ןופ ָארויב ַא ייא ןיא ןענדרָאוצניײא ןרָאװעג ןסָאלשַאב

 ,ח ןוא ןַאמרעב .ת ,(קסנימ) קושטשור .י :ןיירַא ןענעז לעוּפה דעו ןיא

 ןריגעלעד וצ טכער סָאד ןבָאה ןענַאגרָא עלַארטנעצ עלַא .(עשרַאוו) יקסווָאדולבַאז

 .רעייטשרָאפ ןייא וצ לעוּפה דעו ןיא

 רעד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא (1919 רעבמעצעד 11) 8--9 "ץולחה; ןיא

 -ַארטסיגער ַא ןריפכרוד ןגעוו 1 ,מונ גנוגדרָארַאפ ,לעוּפה דעו ןופ 1 ,מונ רַאלוקריצ

 ,1919 רעבָאטקָא 27 ,22 "גנואיירפַאנ, (
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 דרשמ םעד ןענעפע ןגעוו טַאקינומָאק ַא ןוא ןטַאדידנַאק-םילוע יד ןופ עיצ
 ,י"אב ץולחה

 ,וָאכָארג ןיא םרַאפ-"ץולחה; יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 1920 רַאורנעפ ןיא
 רעטיירב ַא י"א ןייק ןסיירכרוד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ילוי-רַאורבעפ םישדח יד ןיא
 ,עקלָאקָאס) ןטיבעג ץענערג יד ןופ סרעדנוזַאב ,םילוע-םיצולח ןופ םָארטש

 א .א קצול ,ענליוו ,קָאטסילַאיב ,קלַאוװאוס ,ענדָארג

 יד ןסקָאװעג קרַאטש זיא גנוגעװַאב-"ןויצ יריעצ, רעד ןופ סקואוו ןטימ
 ןופ ץנערעפנַאק טנגעג רעד ןיא ."ץולחה, ןטיוא "ןויצ יריעצ , ןופ העּפשה

 7) ןטַאגעלעד 20 ןופ ןענעז ,1921 רַאורבעפ ןט28 םעד ,ענווָאר ןיא "ץולחח;

 ,שטורוװַא ,וועשטידרעב ,סעדָא ןופ תוצובק-םיצולח עקידנרָאפכרוד ןטָארטרַאפ ןבָאה
 ,= "ןויצ יריעצ, ןופ םירבח ןעוועג 22 ,(טעטש .ַא .א וועיק

 -ּפָא ,"ץולחה , ןופ גנוטַארַאב-דנַאל רעד ףיוא ןעז וצ ןעוועג זיא עבלעז סָאד
 ןופ ןטַאגעלעד 19 ןופ לײטנָא ןטימ ,עשרַאוװ ןיא 1921 רַאורבעפ ןט28 םעד ןטלַאהעג

 ביר ייווצ לגנַארעג א ךיז ןשיווצ טריפעג ןבָאה גנוטַארַאב רעד ףיוא .טעטש 5
 םיא) טקנוּפדנַאטש ןשיטסילַאיצַאס-ןפָא ןַא ןטָארטרַאפ טָאה סָאװ ענייא : ןעגנוט
 ןוא עשומָאל ,יקנירק ןופ ןטָאגעלעד-ןויצ-יריעצ טקידייטרַאפ רקיעב ןבָאה

 ענעפורעג-ױזַא ןַא --- עטייווצ יד ןוא (ןילבול ןופ רבח-צ"עופ ַא ןוא שטשָאמַאז
 -םיצולח לָאצ ַא זַא ,ןקרעמַאב וצ טנַאסערעטניא זיא ייברעד .עּפורג ?עלַאיצָאסַא;

 ,"ץולחהפ םענײמעגלַא ןיא ןסָאלשעגנָא ןעוועג טינ ןענעז סָאװ *.צ .צ, ןופ ןּפורג
 ,גנוטַארַאב רעד ףיוא ןטָארטרַאפ ןעוועג טינ ןענעז

 ףיוא טנעמעלע-סטעברַא ןַא וצ טיירג "ץולחה; רעד זַא ,עיצולָאזער יד

 ,עיצולָאזער עטייווצ יד .ןעמיטש 8 ןעמוקַאב טָאה ,י"א שיטסילַאיצָאס ַא ןעיוב
 -ַארּפמָאק א טימ טפַאשניימעג עדנטעברַא ןַא י"א ןיא ןפַאש וצ ןפורעג טָאה סָאװ
 עשיטסילַאיצַאס-שיטסינויצ ַא םירבח ענייז טיג "ץולחה, רעד זַא ,בָאגוצ-סימ
 ןעגנורעלקרעד עייר ַא ןופ טַאטלוזער ןיא ,ןעמיטש 11 ןעמוקַאב טָאה ,גנואיצרעד
 רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ,ןטַאגעלעד עשיטסילַאיצָאסיןכָארּפשעגסיױא יד ןופ
 ףמַאק םעד טימ טפלעה "ץולחה; רעד זַא ,ןיקסנימערעמ ןופ גַאלשרָאפ-בָאגוצ

 י"א ןיא ןבַאגפױא-טּפיוה יד ןריזילַאער רַאפ גנוגעװַאב-,ס .צ רעצנַאג רעד ןופ
 ןוא י"א ןיא תוודתסה רעד ןופ גנואײטשטנַא יד טסירגַאב טָאה ץנערעפנָאק יד
 רעשיטילָאּפ ַא וצ ןעמוק ןכיגניא ךיוא לָאזס זַא ,שטנואוו ריא טקירדעגסיוא
 , טפַאשרעטעברַא רעקידלארשי-ץרא רעד ןופ גנוקינייארַאפ

 ןופ ץנערעפנָאק עטייווצ יד עשרַאװ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1921 ילוי ןיא
 טָאה סָאװ ,"ץולחה. ןופ ץנערעפנַאק-טלעוװ רעטשרע רעד ףיוא ."ץולחה,, ןשיליוּפ

 רעייטשרָאפ יד ןבָאה ,דַאבסלרַאק ןיא 1921 טסוגױא ןט29 םעד טנפעעג ךיז

 ענעדישרַאפ ןיא .םירבח 4500 טלייצ עיצַאינַאגרָא יד זַא ,טעטכירַאב ןלױּפ ןופ
 ,רענטרעג 3 ,סמרַאפ 5 טריטסיזקע ןבָאה סע ,ןַאמ 1700 ָאד ןענעז ןּפורג-הרשכה

 ,1921 ץרעמ 14 ,11 "גנואיײרפַאב, (8

 ,טרָאד (9
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 ןייז זומ רבח רעדעי .עטקיטפעשַאב 207 טימ -- ןעיײרעסַאלש 2 ,ןעיירעלַאטס 4

 .חצובק ַא ןיא רָאי ַא םומינימ
 ביוחמ זיא רבח רעדעי .,עסַאקיייל ןוא -רָאּפש ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס

 טפלעה ַא טייצ רָאי ַא ןיא ןרָאּפשוצּפָא טסנידרַאפ ןייז ןופ טנעצָארּפ 10 ןבעג וצ
 יװ עסַאק יד םיא טיג טפלעה עטייווצ יד ,י"א ןייק תואצוח-עזייר ענגייז ןופ
 עכעלטפַאשטריװדנַאל יד י"א ןיא ךיז ןעגדרָאניײא ןכָאנ ןבעגוצּפָא האולה ַא
 רעגיר םעד ןסילש ןכָאנ ליפ ןיא טקיצנייא יד זיא "ץולחה; ןופ טעברַא
 ןטיבעג יד ןיא טייקיטעט רַאפ דלעפ טיירב א טנפעעג ךיז טָאה ,טַאטקַארט-םולש

 ,= ןןליוּפ ןיא טרירָאּפרַאקניא ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,דנַאלסור ןוא עניארקוא ןופ
 ןופ ץנערעפנָאק יד עשרַאװ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1921 רעבמעצעד ןיא

 תורדתסה, יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ,עניארקוא ןוא דנאלסור ןיא םיצולח
 טקישעגרעביא דנַאברַאפ רעד טָאה 1923 בייהנָא זיב .,"הניארקואו היסור יאצוי
 עיצקעס ַא ןרָאװעג דנאבראפ רעד זיא רעטעּפש .,םיצולח 1800 וצ בורק י"א ןייק
 ,"ץולחה, ןשילױּפ ןופ

 טלעטשענּפָא ענליוו ןיא "ץולחה; ןופ ,ק .צ רעד טָאה 1922 רעבמעווָאנ ןיא

 ןיא גנוגעוװַאב-"ץולחהק רעד ןופ עלַארטנעצ סלַא ץנעטסיזקע ערעדנוזַאב ןייז
 ,(= "ץולחה, ןשיליוּפ ןופ לייט ַא ןרָאװעג זיא ןוא עטיל ןופ לייט ןשיליוּפ

 -סטָאנָאמ רעד ןופ רעמונ רעטשרע רעד ןענישרעד זיא 1923 ץרעמ ןיא

 עטירד יד ןעמוקעגרָאֿפ זיא יַאְמ ןיא .(ןרעמוג 6 ןענישרעד) "ץולחה, טפירש
 ןבָאה סָאװ םיפינס 47 ןופ ןטאגעלעד 65 ןופ לייטנָא ןטימ ץנערעפנָאק-דנַאל

 רעד ,םירבח 2000 טלייצעג ןַאד טָאה "ץולחה/ רעד ,םירבח 1700 ןטָארטרַאפ
 סױרַא טויירו םוטנדיא עשיליױּפ סָאד א ,טגָאלקַאב ךיז טָאה רעבעג-סטכירַאב

 ןרַאפ ךָאװ יד) "ץולחה עובש, רעד ."ץולחה; ןרַאפ שינעדנעטשרַאפ עכַאװש ַא

 "סמליה עשידנעלסיוא יד ךיוא .סעמוס עשילק ץנַאג טכארבעג טָאה (ץולחה
 ךיוא ."ץולחה; םעד טציטשעג קינייװ ץנַאג ןבָאה ,א"קי יד יװ ,סעיצַאזינַאגרָא
 וצ טָאטשנָא טָאה .ק .צ רעד .עקיטשינ א ןעוועג זיא *טרָאק ןופ עציטש יד
 טוומעג ךיז ,הרשכה רעכעלטפַאשטריװדנַאל רעד עיגרענע עצנַאג ןייז ןעמדיוו
 ןבָאװ רָאי 2 עטצעל יד ןיא ,טעטש יד ןיא גנוטײרַאברָאפ-ךַאפ רעד ןבעגּפָא
 ןלױּפ ןופ םיצולח 1125 י"א ןייק טרעדנַאװעגסיױא

 ךיז טָאה'מ .גנואיצרעד ןופ טיבעג ןפיוא ןרָאװעג ןָאטעג קינייװ זיא'ס
 יד טשינ ןענעק ןוא שיאערבעה קינייװ ןעיזַאב םיצולח יד זַא ,טגָאלקעג
 ,טפַאשרעטעברא רעקידיי"א רעד ןופ םויח רדס ןפיוא ןעייטש סָאװ ןעמעלבָארּפ

 וצ ןוא ??ואלקח וצ קירוצ, גנוזָאל םעד ןפרָאװשג טָאה ץנערעפנָאק יד

 ןכַארטשעגרעטנוא ןרָאװעג זיאס .הרשכה רעקיטסייג טימ רעמ ךיז ןעמענרַאפ
 ץרא ןיא תורדתסה רעד ןופ רוטיזָאּפסקע-תולג יד סלַא "ץולחה, ןופ לָאר יד
 .("לארשי

 .א"מרת ,לולא א"כ ,ד"צ "סרטנוק. 0

 1922 רעבמעװַאג 10 ,(76) 19 "גגואיירפַאב, (1
 1923 ללוי 6 ,"ךגאל ןוא קלָאפ! (2
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 יד קנַאדַא "ץולחה; רעד ןסקַאװ ןביוהעגנָא קירוצ טָאה 1924 ביײהנָא

 ,1923 ןיא י"א ןיא סיזירק םעד ןייז רבוג ןכָאנ ,הילע ןופ ןטכיזסיוא עקידנסקַאוװ
 200 ףיוא 90 ןופ םישדח 5 ןופ ךשמ ןיא ןגיטשעג ןַאד זיא םיפינס לָאצ יד
 ,5000 רעביא ףיוא 2000 ןופ ןסקָאװעג זיא םירבח לָאצ יד ןוא

 "ךיעצה ץולחה, רעד ןעלקיװטנַא ךיז ןביוהעגנָא ךיוא טָאה טייצ רענעי ןיא
 טריזינַאגרַא ךיז טָאה 1923 רעבמעווָאנ ןיא .,"ץולחה; ןופ דנַאברַאפ-טנגוי רעד ---
 ,םיפינס 18 טליײיצעג ןַאד טָאה סָאװ ,"ריעצה ץולחה; ןופ ָארויב-טּפיוה סָאד
 ,םירבח 1600 טַאהעג "ריעצה ץולחה; רעד ןיוש טָאה 1924 בײהנָא

 רעקַאהנײטש ןופ ץובק רעד טעדנירגעג ןרָאװעג זיא 1924 ץרעמ ןיא
 רעד ןיא ןייטשלײמ רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג זיא עטַאד עקיזָאד יד ,ווָאסָאלק
 ,"ץולחה, ןשיליוּפ ןופ גנולקיװטנַא ןוא עטכישעג

 !םיצולח יד וצ ףורפיוא

 ןצנַאג םעד טלסיירטעצ טָאה גנורעטישרעד-טלעוו עכעלקערש יד ! םירבח
 ןרָאװעג ןפַאשעג גנוגנערטשנָא ןוא ימ ליפ ױזַא טימ זיא סָאװ ,ןינב ןלַאנָאיצַאנ
 ליפ ,ןבעלפיוא םוצ ןליוו-סקלָאפ רעד ןבילבעג רעבָא זיא ןכָארבעגמוא .י"א ןיא

 רעטרעכיזעג ַא ךָאנ גנַאלרַאפ-סקלָאפ רעד טשרע טגנילק רעקיטכעמ ןוא רעקרַאטש

 ןוא טפור קלָאפ ןופ גנומיטשוצ עקיזָאד יד .תובָא ענייז ןופ דנַאל ןיא םייה

 וצ טקיטכערַאב ייברעד ןענעז רימ .,טעברַא רעקידרעטייוו וצ זנוא טקיטומרעד

 ,סָאמ רערעסערג ךרע ןַא ןָא ןיא ןרעוו טריפעג ןענעק טעוװו טעברַא יד זַא ,ןפָאה
 םעד ןופ גנוקריווטימ רעד טימ ןוא ןעגנוגנידַאב עכעלרעסיוא ערעקיטסניג ייב
 ,קלָאפ ןשידיא ןצנַאג

 יד ןעיוברעביא ןוא דנַאל טסיוװרַאפ ַא ןעיובפיוא וצ טעברַא יד ! םירבח
 ךעלגעממוא זיא יז .רעווש ךעלטנייוועגרעסיוא זיא קלָאפ ַא ןופ ןעמרָאפ-סנבעל
 ןעמעלַא ןופ רעמ ,קלָאפ ןופ ןטכיש עלַא ןופ טעברַאטימ ןוא גנוקילײטַאב רעד ןָא
 ,טנגוי עשידיא יד תובייחתה רעבָא טגָארט

 -רָאפ יד ןרעוו וצ ,סיורָאפ ןייג וצ טכילפ יד טגיל ,טנגוי ,זנוא ףיוא
 ןטיירגוצ ןוא ןטייקירעווש עלַא ןייז רבוג טעברַא רעייז טימ ןפרַאד סָאװ ,רעפמעק
 רעד וצ ןסקַאװרעד זיא טנגוי רעזנוא זַא ,רימ ןעעז ךעלקריוו ןוא ,דנַאל סָאד
 עקיטכעמ ַא ןקרעמַאב ךיז טזָאל רעדנעל-תולג עלַא ןיא .עבַאגפיוא רעסיורג
 טכילפ-סקלָאפ ריא ןליפרעד וצ םוטעמוא ךיז טיירג טנגוי יד .גנוגעוװַאב-םיצולח
 וצ סולשַאב רעייז ןיא קינייא ןענייז קלָאפ ןופ ןטכיש עלַא ןופ רעדניק --
 רָאנ ,דרע-רעטומ רעד וצ ןייג ןוא טלַאהניא-סנבעל ןקיטציאיזיב רעייז ןרעדנע
 טרָאד ןוא ָאד :ןרעה ֹוצ םיוק ,ךַאװש םיטש-םיצולח יד זיא ,ןלוּפ ןיא ,זנוא ייב

 -רַאפ טשינ ןוא טרעדנוזענּפָא רעבָא ןביילב יז ;טעדליבעג תוצובק ךיז ןבָאה
 קינייװ רעייז רעבירעד זיא סע .טייקיטעט ןופ ןַאלּפ םעניײמעגלַא ןַא ךרוד טקיגײא

 ,ןרָאװעג ןָאטעג
 ןטפערק עטקיניײארַאפ ךרוד !ןביילב טשינ ױזַא רָאט ןוא ףרַאד רעטייוו
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 ףרַאד עבַאגפיוא רעזנוא .טייקיטעט עטסיורג א ןעלקיװטנַא וצ ןבערטש רימ ןזומ

 -רעטעברַא-י"א רעקיטפנוקוצ רעד רַאֿפ טנעמעלע ןקידנסַאּפ ַא ןטיירגוצוצ ןייז
 טײלכַאפ ןופ גנודליבטיוא עשיטקַארּפ א ןכיירגרעד ףרַאד "ץולחה; רעד .טפַאש
 טרָא ןפיוא ָאד ןיוש ןבָאה סָאװ ,רעטעברא-דרע ןופ טּפיוהרעביא ,רעטעברַא ןוא
 ,עקיאעפסטעברַא סלַא ןזיוועגסיורא ךיז ןבָאה ןוא ןענַאטשעגיײב שבָארּפ ַא

 וצ ךיז ייז ןפור ןוא תוצובק-םיצולח עלַא וצ רעכירעד ךיז ןדנעוו רימ
 ,טעברַא עקיטכעמ ןוא עטיירב א םאזניימעג ןריפ וצ ידכ ,ןקיניײארַאפ

 טייקכעלגעמ יד זנוא טיג ןטסינויצ עשיליופ יד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעטירד רעד

 ץנערעפנָאק רעד תעב ןענדרָאוצנייא רָאפ רעבירעד ןגייל רימ .ןפערטנעמַאזוצ ךיז
 רעקיטפנוקוצ רעד ראפ ןטייקכעלגעמ ןוא ןעלטימ יד ןפַאש וצ ידכ ,רָאפנעמַאזוצ ַא

 טעברַא-סגנוטיירגוצ יד ךיז ףיוא ןעמענ רימ ,טייקיטעט רעכעלטייהנייא ,רעטיירב
 ןעמוק וצ תוצובק-םיצולח עלַא רעבירעד ןטעב ריִמ .רָאפנעמַאװצ םעד ןופ

 םעד ףיוא ןטָארטרַאפ ןייז וצ ןעימָאב ךיז ןוא גנודניברַאפ ןיא זנוא טימ
 .לָאפנעמַאזוצ

 .עשראוו

 "ץולחח  תדונא

 (1917 רעבָאטקָא ,33 "קלָאפ עשידוי סָאד;)

 "ץולחה , ןופ תונקת

 ליצ 41
 -ךָאפ ןוא ןריזינַאגרָא ,ןקיגיײארַאפ וצ ליצ סָאד טָאה "ץולחה; רעד

 המחלמ רעד ךָאנ ףכית ןרָאפ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ןטיײרַאב

 ,טעברַא רעוויטקודָארּפ טימ טרָאד ךיז ןעמענרַאפ ֹוצ ידכ ,לארשי-ץרא ןייק
 ,טפאשטריוודנַאל טימ ךעלכעזטּפיוה

 ןבַאנפיוא 2

 יד וצ םירבח יד ןסָאּפוצ ןיא ןעײטשַאב "ץולחח, ןופ ןבַאגפיוא יד

 ןקירד ןוא גנוקיטפעשַאב רעקיטרָאד רעייז וצ ןוא ןעגנוגנידַאב-לארשי-ץרא

 + ןיא סיוא ךיז

 "ךנַאל יד ךעלכעזטפיה ,ןכַאֿפ עקידנכערּפשטנא ןענרעלרעד (4
 "טוג עטַאוװירּפ ייב ,ןעמרַאפ-רעל ןוא טעברַא עטקעריד ךרוד ,טעברַא

 תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,תוכאלמ ערעדנַא ענעדישרַאפ ןוא .וװ .ַא .א רעציזאב

 { לג ,ד .א יירעדימש ,יירעלשעט + לשמל ,טפַאשטריװדנַאל וצ

 רעד ןופ ןטיבעג עלַא ןיא רעטעברַא עטריציפילַאװק ןטײרַאברָאפ (2

 | { עיצקודָארּפ

 םייב קיטיונ ןענעז סָאװ ,תוכאלמ עלַא רַאפ רעטעברַא ןריברעו (2

 "עברַא ןַאב ןוא "ןעיײסָאש ,רעטעכרַא-רעיומ + לשמל) בושי םעיינ ַא ןפַאש

 } .לג ,ד .א רעקַאהנייטש ,רעט
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 ץלַא ןוא לארשי-ץרא ןופ עיפַארגָאעג ,שיאערבעה ןענרעלרעד 64

 ,בושי-לארשי-ץרא םעד עגונ זיא סָאװ

 ןעלטימ

 עקידנגלָאפ יד "ץולחה; רעד ןָא-טדנעוו ,ןבַאגפיוא יד ןליפוצסיוא ידכ
 :ןעלטימ

 -רעל עקידנריטסיזקע-ןיוש יד סיוא-טצונ ןוא טעדנירג רע (}
 -טוג עטַאוװירּפ ייב טעברַא ןעניפעג וצ ?םיצולח, יד טפלעה ןוא ןעמרַאפ
  רעציזַאב

 ןענעז עכלעוו ,ןעגנוקיטפעשַאב יד רַאפ ןסרוק-ךַאפ ןייא-טנדרָא (2
 ןענרעלרעד וצ שיטקַארּפ םיצולח יד טפלעה ןוא ,בושי םעיינ םעד קיטיונ
 ; ,לג ,ד.א ןקירבַאפ ,ןטַאטשרַאװ עטַאװירּפ ןיא תוכאלמ עקיזָאד יד

 -ךַאפ ,ןעמרַאפ-רעל יד ןענדרָאנײא ףיוא דנָאפ-םיצולח ַא טּפַאש (
 ,םיצולח יד בייהנָא ןיא ןציטשרעטנוא וצ ףיוא ןוא .לג ,ד ,א ןסרוק
 ןלעװ ייז זיב ,רעציזַאב-טוג עטַאוװירּפ ייב גנוקיטפעשַאב ןעמוקַאב עכלעוו
 רעייז ףיוא ןענידרַאפ ןלעװ ןוא טעברַא רעד טימ ןענעקַאב גונעג ךיז
 ; גנורענרעד

 ,לארשי ץרא ןיא טעברַא עטקעריד רַאפ סערעטניא םעד טקעװ רע 64
 ןרושָארב ןטפירש ןבעגסױרַא ךרוד ,טנגוי רעד ןשיווצ ךעלכעזטּפױה
 ; ,לג .ד .א

 רענעגייא ןַא ךרוד לארשי ץרא טימ גנודניברַאפ ןיא טייטש רע 5
 ןוא ןעגנורעדָאפ עקיטרָאד יד טול טעברַא ןייז טריפ ןוא גנוטערטרַאפ
 ,ןשינעפרעדַאב

 עיצַאינַאגרָא

 ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד וצ טרעהעג "ץולחה; רעד (
 טײטשַאב סָאװ ,עלַארטנעצ רענעגייא ןַא ךרוד טריפעגנָא טרעוו ןוא ןלױּפ
 רָאפנעמַאזוצ-םיצולח ןכעלרעי םעד ךרוד םירבח עטלייוועגסיוא 9 ןופ
 ,ןלױּפ ןיא .ק .צ ןשיטסינויצ םעד ךרוד טמיטשַאב ,םירבח יירד ןופ ןוא

 -לארשי-ץרא רעד וצ ןעגנואיצַאב עגנע ןיא טייטש עלַארטנעצ יד (2
 ,ריא טימ םַאזניימעג טעברַא ןוא .ק.צ םייב עיסימָאק

 ,תודוגא עקיטרָא ןיא ןליוּפ רעביא ךיז טגייווצרַאפ "ץולחה, רעד
 ןֶא רָאי 18 ןופ תורבח ןוא םירבח ןטערטנײרַא ןענָאק סע עכלעוו ןיא
 ןעמרָאפ-סנָאיצַאזינַאגרָא ןוא ןבַאגפיױא יד טימ קימיטשנייא ןענעז סָאװ
 ןוא ןעגנונדרָארַאפ עלַא ןריפוצסיוא ךיז ןטכילפרַאפ ןוא "ץולחה; ןופ
 ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןוויטקעריד

 ןוא דעו ןטלייוװעגסױא ןַא ךרוד טריפעגנָא ןרעו תודוגא יד 4
 רעכלעוו ,ןימַאלוגער ןכעלרעניא םענעגייא ןופ דוסי םעד ףיוא ןטעברַא
 טימ ךיז ןגרָאזרַאפ ייז ,עלַארטנעצ רעד ךרוד ןרעוו טקיטעטשַאב זומ
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 ,שיאערבעה ןענרעלרעד םעד רַאפ ןגרָאז ,לארשייץרא ןגעוו רוטַארעטיל
 "רַאפ ןיא ןכעלגעמרעד ןוא םירבח יד ןופ גנולקיװטנַא רעשיזיפ רעד רַאפ
 "ץרא רַאפ םירבח יד ןופ גנוטײרַאברָאפ יד עלַארטנעצ רעד טימ גנודניב
 ,לארשי

 ןעלמַאז ףיוא עסַאק-רָאּפש א ךיז ייב ןייא טנדרָא הדוגא עדעי 6
 ,לארשי ץרא ןייק ךרדה תואצוה ףיוא ןעגנולָאצנײא-ןטַאר עכעלטַאנָאמ ךרוד

 רעד ךרוד טרילָארטנָאק טרעוו "םיצולח; ןופ גנודליבסיוארַאפ יד 6
 .עלארטנעצ

 ,ןלעצנייא רעדָא ,זיײװנּפורג רָאפ טמוק םיצולח ןופ ןרָאפּפָא סָאד (

 ,עלַארטנעצ רעד ןופ ןוויטקעריד יד טיול

 עטלייוװעג ןופ רָאפנעמַאװצ ַא רָאפ טמוק ךעלרעי לָאמ ןייא (8
 ןגָארפ עקידנפיול יד טימ ךיז ןקיטפעשַאב סָאװ ,תודוגא יד ןופ רעייטשרָאפ

 ,עלַארטנעצ יד טלייוו ןוא

 .טייקיטעט ריא ןגעוו ןטכירַאב שידָאירעּפ טקורד עלַארטנעצ יד (9

 (1918 רַאונַאי 1 ,1 "קלָאפ עשידוי סָאד)

 ץנערעפנָאקרָאפ רעד ןופ סעיצולָאזער

 ןלוּפ ןץ'א "ץולחה, ןופ
 (1919 יַאמ 16--14 ,ט"ערת רייא ןיט ,ןײס ,ךייר

 זַא ,טקנוּפדנַאטש ןופ קידנעײגסױרַא

 ,יד ןופ דנַאברַאפ רעכעלטלעװלַא ןַא ןרעװ ףרַאד "ץולחה; רעד (4
 ,טעברַא ךרוד דנַאל סָאד ןעיובוצפיוא לארשי ץרא ןייק ןייג ןליוו סָאװ

 ןייז ףרַאד עטיל ןיא ןוא ןליוּפ ןיא ?ץולחה, ןופ עיצַאזינַאגרָא יד זַא ןוא

 } דנַאברַאפ םעד ןופ לייט ַא

 ""םיצולח; רעכעלטלעװלַא רעד ןופ ץנַאטסניא עטסכעה יד זַא (2
 ,"ץולחהק ןכעלטלעװלַא םעד ןופ ץנערעפנָאק יד ןייז ףרַאד עיצַאזינַאגרָא
 ; סערגנַאק ןשיטסיגויצ םעד רעטנוא ךיז טפרַאװ עכלעוו

 טל ןענעז רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ןטמַא-עניטסעלַאּפ יד זוַא 6

 רעכעלטלעװלַא רעד ןופ רוטיזָאּפסקע יד "ץולחה; ןופ גנוסַאפפיוא רעד
 ןטײהנגעלעגנַא-עניטסעלַאּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ

 -רעטעברַא םעד סלַא ,"ץולחה; ןופ סערעטניא ןיא טגיל סע זַא 4

 ןטסטנעָאנ ןפיוא ןרעוו ןפַאשעג לָאז סע זַא ,לארשייץרא רַאפ וורעזער
 ןופ טמַא-עניטסעלַאּפ רעשימָאנָאטױא רעלַארטנעצ ַא סערגנָאק ןשיטסינויצ
 עכלעוו ,ןעײטרַאּפ ןוא סעיצַארעדעפ ,סעיצקַארפ עלַא ןופ רעייטשרָאפ יד
 -- ,טעברַא-עניטסעלַאּפ יד םַארגָארּפ רעייז ןיא ןיירַא ןעמענ

 ;ןלױּפ ןיא "ץולחה, ןופ ץנערעפנַאקרָאפ יד טסילשַאב
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 "ץולחה , ןופ גנוטַאפפיוא

 -כרוד עבַאגפיוא יד טָאה רעכלעוו ,דנַאברַאפ ַא זיא "ץולחה; רעד (
 לארשי ץרא ןעיוב : םזינויצ ןופ עבַאגפיוא עכעלטנגייא יד ןבעל ןיא ןריפוצ
 ,טעברַא רעשידיא ךרוד קלָאפ ןשידיא ןרַאפ

 "רעביא ,ןרעטיירברַאפ ,ןריזינַאגרָא וצ טבערטש "ץולחה, רעד (2
 ,לארשי ץרא רַאפ טנעמעלע ןוויטקודָארּפ םעד ןענדרָאוצניײא ןוא ןריפ
 -טריװדנַאל ,ןלערוטלוק םעד ןפַאש "ץולחה; רעד ףרַאד ךעלכעזטּפיױה

 ,רעטעברַא ןכעלטפַאש

 סעיצַאינַאנרַא ענערישרַאפ וצ גנואיצַאב יד

 ,סעיצַאזינַאגרָא עלַא טימ גנואיצַאב ןיא טמוק *ץולחה, רעד (3
 ,לארשי ץרא רַאפ טעברַא יד םַארגָארּפ רעייז ןיא ןבָאה עכלעוו

 עיצַאזינַאגרַא רעשיטפסינויצ רעד וצ גנואיצַאב יד

 -עניטסעלַאּפ ןטימ ןקיניײארַאפ וצ ךיז ּפיצנירּפ ןיא קידנבערטש 4
 -ןָאקרָאפ יד טקיטכעמלופַאב ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ייב טמא
 -רעטנוא טכיזניה רעד ןיא ןריפ וצ "ץולחהע ןופ .ק .צ םעד ץנערעפ
 .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד טימ ןעגנולדנַאה

 עגַארפ יד ןלעטש ףרַאד .ק .צ רעד : 4 ףַארגַארַאּפ םוצ גנורעלקרעד)
 ןיא עטַאבעד וצ עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד וצ גנואיצַאב רעד ןגעוו
 עכלעוו ,ןסולשַאב יד תודוגא יד ןופ ןגירק סנטייצַאב ןוא תודוגא עלַא
 (ןרָאװעג ןעמונעגנָא עגַארפ רעד עגונב תודוגא יד ןיא ןענעז

 לארשי ץרא ןיא טעברַא יד

 לארשי:ץרא ןיא "םיצולח; יד ןופ טעברַא רעד ןופ םינפוא יד 5
 טייקבעלגעמ יד ןייז טעװ סע ןעוו ,ןַאד רָאנ ןרעו טלעטשעגטסעפ טעוו אפוג
 ןוא לארשי ץרא ןיא סעיצַאזינַאגרָא עדנטייל יד טימ ךיז ןדערוצפיונוצ
 ,רעטעברַא עקידלארשי-ץרא יד טימ ךעלכעזטּפױה

 גנודליבסיוא-ךַאפ עשיטקַארּפ יד

 "ץולחה; רעד טעדנירג ,ןבַאגפיוא ענייז ןכעלקריוורַאפ וצ ידכ 6
 ,ןסרוק-ךַאפ עשיטערָאעט ןוא ןלוש עכעלטפַאשטריװדנַאל ,סעמרעפ

 ןלעיצעּפס ַא ךרוד ןרעוו טריפעגנָא ףרַאד גנודליבסיואיךַאפ יד (

 ,טמַא-ךַאפ ןלַארטנעצ

 טעברַא"רוטלוק יד

 ןופ גנובעלפיוא ןופ םרָאפטַאלּפ רעד ףיוא טייטש "ץולחה; רעד (8
 .ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןיא רוטלוק רעשידיא רעד
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 ןטעברַאוצסיױא .ק .צ םעד טקיטכעמלופאב ץנערעפנָאקרָאפ יד (
 ךיז קידנציטש ,"ץולחה, ןופ טעברַא רעלערוטלוק רעד ןופ םַארגָארּפ ַא

 ,"ריעצה רמושה, ןופ ןּפיצנירּפ יד ףיוא ןײמעגלַא ןיא

 ש ס ט ר ּפ

 עיצאוינ אגרא

 םעד ןענעקרענָא עכלעו ,עלַא ןרעהעג ןענָאק "ץולחחה םוצ (4

 רעד רַאפ תולג ןיא ןטייראברַאֿפ ךיז ןליוװ ןוא "ץולחח, ןופ ּפיצנירפ
 .לארשי ץרא ןיא טעברַא רעקיטטנוקוצ

 ,עבלעזַא רָאנ ןרעװ ןעמונעגנָא ןענָאק תורבח ןוא םירבח סלַא 5
 ,רָאי 18 טציא ןיוש ןענעז עכלעוו

 ןגַארפ"ץנַאניּפ יד

 ױ נָא פ יי" לו ל ח ח ,

 רעכלעוו ,דנָאפ-"ץולחה , רעלַארטנעצ ַא טריטסיזקע .ק .צ םייב 1
 ףיוא ,"םיצולח, יד ןופ גנודליבסיוא-ךאפ רעד ףיוא טעדנעוװרַאפ טרעוו
 ,"ץולחה, ןופ טעברַא-רוטלוק ףיוא ןוא עיצַארגימע דעד ןופ גנוריזינַאגרָא

 (1919 יַאמ 27 ,3 "ץולחה;?)

 ץנערעפנַאק רעטרעפ רעד וכ

 עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ץנערעפנָאקידנַאל רעטרעפ רעד ןיא

 ! םוינויצ ןוויטקַא ; גנוזָאל ןייא ,גנורעדָאפ ןייא ןבָאה םירבח ערעזנוא ןלעוו
 ןופ ,גנומיטש רעשיטסינויצ רעד ןופ ןרָאװעג טרעטַאמעגסיױא ןענעז רימ

 ןוא לטלעוו רעזנוא ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,ערעפסָאמטַא רעשיטסיגויצ רעד
 רעד ףיוא .םיגיהנמ ערעזנוא רַאפ קילג עטסכעה סָאד ןייז וצ טנייש סָאװ

 -- ,ןבָאה ןלעװ עכלעוו ,ןטניוװ עשיטסינויצ עסיורג םורַא ןעייג טלעוו רעסיורג

 ףסיורג ַא -- ,תולעּפתה רעינ טימ לָאמ ןדעי ןָא זנוא טגָאז ןעמ יוװ טיול

 לטלעוו שידיא רעזנוא ןיא ןוא ,קנאדעג רעזנוא ףיוא העּפשה עקיטסניג ןוא

 םוטעמוא ןגָאלש ןטסיניצ יד .ןטניװ עקיטסניג עכלעזַא םורַא ךיוא ןעייג

 -טָאר עטסגילק יד ,ןטַאטּפעד עטסעב יד םוטעמוא ןבָאה ייז ;דרָאקער םעד

 רעבָא ,טוג ץלַא ,ןטַאקָאװדַא עטסקיטעט יד ,..,ןוא סָארויב עטסכייר יד ,רענעמ

 טיג !טעטיװיטקא עשיטסינויצ עטכע זנוא טיג ,ןליו סטָאג םוא ,זנוא טיג

 -ץרא רַאפ טעברַא ,טרָא ןפיוא ,ָאד ונוא טיג ,לארשייץרא ןיא טעברַא זנוא
 !לארשייץרא רַאפ רָאנ עקַאט ןוא ,לארשי
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 עלַא טגיזַאב עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד טָאה םישדח עטצעל יד ןיא
 יד ןעז ןלעװ רעבָא רימ ןטלָאװ .,סַאג רעשידיא רעד ןופ ןעײטרַאּפ ערעדנַא

 טָאה עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עקרַאטש יד סָאװ ,רעטעברַא עשידיא עיינ

 ןסייו רימ .עניטסעלַאּפ ןייק טכַארבעגנײרַא טייצ רעקיזָאד רעד ןופ ךשמ םניא
 רימ ןטלָאװ ןַאד ;*!טייצ יד טשינ ץלַא ךָאנ זיא'ס, : סיוארָאפ ץורית םעד
 וצ ןיוש טיירג עיצַאזינַאגֹרָא יד עכלעוו ,רעטעברַא עשידיא יד ןעז טלָאװעג
 ,טרָא ןפיוא ָאד

 ,עניטסעלַאּפ ןייק ןעמוקעג ָאי ןענעז סָאװ ,רעטעברַא עשידיא עיינ יד
 םעד ץָארט -- געוו ןרעווש םעד טכַאמעג ןבָאה עכלעוו ,םירבח ערעזנוא ןענעז
 ךיז ןדליב סָאװ ,רעטעברַא יד ןוא ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןליוו

 -רעדיוו ןענעז ,עניטסעלַאּפ רַאפ טעברַא רעכעלטפַאשטריװדנַאל וצ סיוא טציא
 -טימ עטסנעלק יד טימ .,ןטייקירעװש טימ ןפמעק סָאװ ,םירבח ערעזנוא לָאמַא

 -- זיא טעברַא עקיזָאד יד רעבָא ,טעברַא ןייז ןריפ "ץולחה; רעד זומ ןעל

 עקיטפַאז ,עתמא יד זיא סָאד זַא ,טליפ זנוא ןופ רעדעי .םזינויצ רעוויטקַא
 ףיוא טציא ףייר ןרעוו ןוא סיוא-ןסקַאװ סָאװ ,ןטכורפ יד קידנעעז .טייקיטעט

 -- ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדישרַאפ ןיא רענטרעג ןוא סמרַאפ עניילק ערעזנוא
 רעטייו ץלַא קעװַא ןעייג רימ .עקידתושממ סָאד ביל ךיוא רימ ןעמוקַאב
 ןעיליּפשוצ םעד טימ ךיז טנגונַאב רעכלעוו ,"םזינויצ ןימאמ ינא; םעד ןופ

 ,.."דוד ןגמ/ םענעריּפַאּפ ַא יצ ,םענעלַאטעמ ַא טנעמָאמ ןקיטיונ םניא ץַאל םוצ

 .(1919 טסוגיױא 18 ,5 "ץולחה?)

 סע ד יורב ק חצי

 ענליו ץא "ץולחה, ןופ טירט עטשרע

 1919 וימ .א

 1905 ןיא לארשי ץרא ןייק טזָאלעג ךיז ןבָאה ענליוו ןופ םילוע עטשרע יד

 טנגוי רעשידיא רעד וצ ןיקתיו ףסוי ןופ ףור ןטנַאקַאב ןופ םשור ןרעטנוא
 ןַא 1908 ןיא טכעלטנפערַאפ ןרָאװעג זיא רעטעּפש ,י"א ןייק ןייז וצ הלוע
 ןיא ענליוו ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ זיא סָאװ ,"ריעצה לעוּפה, ןופ ףורפיוא
 ,ןרעטלע יד ןופ ןסיוו ןָא ,ןבָאה עיזַאנמיג סנהכ ןופ רעליש לָאצ ַא ןוא ןלוש יד

 ןפַאשעג טָאה סָאד .לארשי ץרא ןייק טזָאלעג ךיז ןוא ןעמייה ערעייז ןזָאלרַאפ

 רענליו יד ןיא רעליש עשידיא יד ןופ ןזיירק יד ןשיווצ םשור ןקיטכעמ ַא
 ,ןלושלטימ

 ןופ עלעגיוו םייב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעוט עוויטקַא יד ןופ רענייא ...
 ןופ רעטייל רעד ,ינסארק .פ ןעוועג זיא ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא "ץולחה;
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 "רַאפ ףיוא ןעמ טָאה 1916 ןיא .ענליוו ןיא קעטָאילביב-"הלכשה יציפמ; רעד
 טדערעגמורַא טיירב "ןויצ יריעצ, יד ןופ ןכערּפשעג-לטסעק ןוא ןעגנולמַאז

 םעד טכַאמעג ןַאד טָאה ינסַארק .9 .טייקיטעט רעשיצולח ןגעוו עגַארפ יד

 ןייז וצ הלוע; קעװצ ןטימ טיילעגנוי עפורג ַא ןריזינַאגרָא וצ וואורפ ןטשרע

 "טנַאה ןיא רעוועג טימ לארשי ץרא ןייק

 ןכעלטנפערַאפ ןכָאנ ןטנָאזירָאה יד טרעטיירבעגסיוא ךיז ןבָאה 1918 ןיא

 רעמ ַא ןעמונעגנָא טָאה הילע ןופ עגַארפ יד ןוא עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד

 ,םיצולח עּפורג ַא טריזינַאגרָא ךיז טָאה'ס .,רעטקַארַאכ ןשיטקַארּפ ןוא ןטסנרע

 רַאפרעד ןריזיליבָאמ ןוא י"א ןייק חסּפ ףיוא ןייז וצ הלוע ןסָאלשַאב טָאה סָאװ
 רעד ןופ לָאז ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ןַאד ,ןעלטימ עלעיצנַאניפ עקיטיוג יד

 יד טלדנַאהַאב טָאה'מ רעכלעוו ףיוא ,גנולמַאזרַאֿפ א עיזַאנמיג רעשיאערבעה

 ,הצולח סלַא יורפ רעשידיא רעד ןגעוו עגַארפ

 "ץולחח, ןופ גנוריזינַאגרָא יד  .ב
 ןענַאטשטנַא זיא'ס זַא ,טכַאמעג טנַאקַאב ןרָאװעג זיא 1919 רַאונַאי ןט22 םעד

 רעד טָאה ,רַאונַאי ןט24 םעד ,סנגרָאמוצ .ענליוו ןיא ?עיצַאזינַאגרָא-ץולחה , יד
 םעד רַאפ קרַאמ 200 ןרינגיסַא וצ ןסָאלשַאב "ןויצ יריעצ; ןופ טעטימָאק

 תוהמ ןגעװו ןסעומש ייר ַא ןעמוקעגרָאפ ןענעז םישדח עטשרע יד .,"ץולחח,
 ןרָאװעג ףייר זיא טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא .ןבַאגפױא ענייז ןוא "ץולחה; ןופ
 ןט28 םעד .ןּפורג-"ץולחה,; עלַא ןופ גנוטַארַאב א ןופ טייקידנעווטיונ יד

 ןטימ ץנערעפנַאק ַא ענדָארג ןיא ןעמוקעגרָאּפ זיא 1919 רעבמעטּפעס ןט29 ןוא
 .ַא .א ןישטושטש ,יקשיליסַאװ ,יקגירק ,עדיל ,עגליוו ןופ ןטָאגעלעד ןופ לייטנָא

 "ץולחה, ןופ טעטימָאק רעקילייווטייצ ַא טלייוװעגסיוא ןרָאװעג זיא'ס ,טעטש

 "ַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ לַאקָאל ןיא ,ענליוו ןיא טרָא-ץיז ןטימ עטיל ןיא
 ןטַאדידנַאק-חילע יד רַאפ סנגיובגערפ טקורדעגּפָא טָאה טעטימָאק רעד .עיצַאזינ

 .ףויצ יריעצ, ןוא "ריעצה לעוּפה , ןופ טמַא-הילע םוצ טקישעגרעביא ייז ןוא
 ןפַאש וצ ךעלטעטש יד ןיא סעיצקורטפניא טקישעגרעדנַאנַאפ ןרָאװעג ןענעז'ס
 ,"ץולחה, רעד טינ טריטסיזקע סע ואוו ,רעטרע יד ןיא ןוא ,"הילע ידעוע
 .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ייב ןרעוו ןפַאשעג ייז ןלָאז

 םיצולח רענליוו ןופ עּפורג עטשרע יד ןעוועג הלוע זיא 1920 ילוי ןט6 םעד
 םעד טבעלעגפיוא ןוא ,תרנכ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה 28 ןופ עּפורג עטשרע ידו
 ,ןטסינָאלָאק עקידרעירפ יד ןופ טזָאלרַאפ ןרָאװעג זיא סָאװ ,בושי

 "רָאפ ,דמלמ ריאמ טרעהעג ןבָאה "ץולחה, רענליוו ןופ טעטימָאק םוצ
 .סיקצירוק הנח ןוא ןיזדלָאג שריה ;ןירעריסַאק ,עדיורב עיסענג ; רעציז
 ןרָאװעג טעברַא יד זיא ,"ץולחה; ןשיסור ןופ תוחוכ עיינ ןופ םוקנָא ןטימ
 רעשיליוּפ רעד ךרוד טריטסערַא ןרָאװעג זיא ,ץָאג ,ייז ןופ רענייא ,טקרַאטשרַאפ
 ןציז ןכָאנ ןעגנואימַאב עגנַאל ךָאנ ןרָאװעג טיײרפַאב זיא ןוא ײצילָאּפ-םייהעג
 0 ,עמרוט ןיא געט 7
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 רעד ,ןָאסלרעּפ רזעילא טכַארבעגנײרַא טָאה ןבעל םעיינ ןופ םָארטש ַא
 טָאה רע .תורדתסה רעד ןופ עסַאק-ןקנַארק רעד ןופ רעטייל רעקידרעטעּפש

 -רַאפ ךיוא ןוא תודוסי עטסעפ ףיוא "ץולחה; רענליו םעד טלעטשעגקעװַא
 ,עטיל רַאפ "ץולחה זכרמ; םעד טיובעגסיוא ןוא טקיטסעפ

 הרשכה עכעלטפַאשטריװדנַאל - .ג

 ןסָאלשַאב ןעמ טָאה ,םירבח יד רַאּפ ןטייקכעלגעמ-הרשכה ןפַאש וצ ידכ

 ענליוו זיא ןשיווצניא ,ןטלַאטשנַא עכעלטפַאשטריװדנַאל טימ ןדניברַאפ וצ ךיז

 טָאה'מ םגה ןוא ,(1919 רַאונַאי ןט5 םעד) סעקיװעשלָאב יד ןופ טצעזַאב ןרָאװעג

 רעריפ יד ךיז ןבָאה ךָאד ,"ץולחה, םוצ גנואיצַאב עוויטאגענ רעייז טנעקעג
 -רעביא ייז עטיב רעד טימ טכַאמ רעשיטעוװָאס רעד וצ טעדנעוועג "ץולחה, ןופ
 ףיורעד טָאה רַאסימָאק רעשיטסינומָאק רעד .הרשכה רַאפ ןדָאב חטש ַא ןבעגוצ

 ןקיטפעשַאב ךיז ןלָאז םירבח ערעייא זַא ,ןגעקַאד טינ ןענעז רימ, : טרעפטנעעג

 ךייא ףיוא ךיז ןעמ ןעק ןוויטָאמ עשיגָאלָאעדיא בילוצ רעבָא ,טעברַא-דרע טימ
 ,עיצולָאװער רעד ןופ טנייפ ןייז ןופ דשח ןרעטנוא טייטש ריא לייוו ,ןזָאלרַאפ טינ
 םרַאפ עשיצולח ַא ןדנירג וצ טיירג ךיא ןיב -- תוקפס עניימ ץָארט רעבָא
 רעשיטסינומָאק רעד ןופ ןעמוק ןלָאז םירבח עריא ןופ טנעצָארּפ 50 זַא ,יאנתב

 ,גָאלשרָאפ םעד טריטּפעצקַא טינ טָאה "ץולחה;, רעד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ ,"טנגוי
 וצ ןעגנואווצעג ןרָאװעג סעקיװעשלָאב יד ןענעז טייצ רעצרוק ַא ךָאנ

 ןרענַאיגעל עשילױּפ ןעמונעגרעביא ןבָאה טכַאמ יד ןוא טָאטש יד ןזָאלרַאפ

 רעד טימ ןעלדנַאהרַאפ ןביוהעגנָא רונשדייז ריאמ ןוא ינסַארק .פ ןבָאה ןַאד
 יד ןקעוװצ:הרשכה רַאפ םיצולח יד ןבעגרעביא ןגעװו "טראפ ןופ גנוריפנָא
 ,"יציבָארושז, םֹרַאפ עכעלטפַאשטריװדנַאל

 יד ןופ טנעצָארּפ 50 ןכלעוו טיול ךַאמּפָא ןַא ןסָאלשעג ןרָאװעג זיא'ס

 טינ ,טיילעגנוי עשידיא םתס -- עקירעביא יד ןוא םיצולח ןייז ןלָאז רעטעברַא

 םירוחב "םתס, יד ןופ ךס ַא רעטעּפש ךיז ןבָאה ,רעבָא שיטקַאפ ."ץולחה, ןופ
 -רעד ?ץולחה, רעד טָאה םרַאפ-הרשכה רעד רעסיוא .,"ץולחה,, ןיא ןסָאלשעגנָא
 ...טָאטש רעטנעצ ןיא ןטרָאג-סנירג ןסיורג ַא ןברָאװ

 ("הינקסעו תינויצה הנליוא ןופ)

 סלעקיב בקי .רד

 גנוגעוואב "ץולחה , רעד ןופ עלעגיוו סיײיב

 עיצילַאג"חרזמ ןיא

 ץרַאה ןיא טלצרָאװעגניא ןעוועג זיא לארשייץרא ךָאנ טפַאשקנעב יד
 גנוגעווַאב-טנגוי רעשיטסינויצ רעד ןיא :עיצילַאג ןיא טנגוי רעשידיא רעד ןופ
 רעבָא ,ּפיצנירּפ רעשירעיצרעד רעקיטכיוו ַא ןעוועג הילע ןופ קנַאדעג רעד זיא
 ,דנַאל ןיא ןבילבעג קינייװ רָאנ ןענעז ייז ןופ ןוא ןעוועג הלוע ןענעז קינייװ
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 -טלעו ןטשרע ןופ ףוס ןכָאנ עגַאל יד טרעדנעעג ךיז טָאה לַאקידַאר

 ןצינערג יד ןכָארבעגכרוד טָאה םָארטש"הילש רעקרַאטש ַא .,1918 ןיא ,גירק
 לארשי:ץרא ןגעװ טמולחעג גנַאל ןיוש ןבָאה סָאװ ךס ַא ןעוועג הלוע ןענעז'ס

 הלוע ךיוא ןענעז'ס .ןייז ֹוצ הלוע טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב טציא ןבָאה ןוא

 עקידרדסכ יד בילוצ טרעטשעצ ןרָאװעג זיא ץנעטסיוקע סנעמעוו ,ליפ ןעוועג
 .רעניַארקוא ןוא ןקַאלַאּפ יד ןשיווצ גירק רעד -- ףוס םוצ רָאג ןוא תומחלמ
 ןופ ןטכיש עטיירב ןטירעגטימ טָאה ןוא ןסקָאװעג רדסכ זיא םָארטש-הילש רעד

 רעייז ןיא ןבעל יינ ַא ןבייהוצנָא -- ליצ ןייא טאהעג ןבָאה סָאװ ,טנגוי רעד

 ,דנַאלמייה טמיורטעגסיוא

 עקיזָאד יד ןריזינַאגרָא וצ טָאבעג לַאנָאיצַאנ קידנגנירד א ןעוועג זיא'ס

 ,ןבעל-סטעברַא וויטקודָארּפ ַא וצ קיטסייג ןוא שיזיפ ןטיירגוצוצ ריא ןוא הילע
 ,הכרב ַא םיא רַאפ ןייז ןוא דנַאל ןיא ןעלצרָאװראפ ןענָאק ךיז לָאז יז ידכ

 ןופ םיצולח יד ןופ וכרמ רעד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה עכַאגפיוא עקיזַאד יד

 ןרָאטַאיציגיא ענייז ,1919 לירּפַא ןיא ןענַאטשטנַא זיא סָאװ ,עיצילַאג-חרזמ
 רעד .(יררק) ןַאמרָאֿפ רזועילא ןוא סלעקיב קעי :ןעוועג ןענעז רעדנירג ןוא
 "סדנַאל ןעשיטסינויצ ןופ עיטימָאק-לארשי-ץרא רעד ןופ סולשאב רעװיטיזָאּפ

 ,רענוואה בוד .,רד ,סיקרָאק םהרבא .,רד ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,טעטימָאק
 ןופ גנופַאש רעד וצ סיױטש ַא ןבעגעג טָאה .ַא .א ןאמזוואה רעדנַאסקעלַא .רד

 טַארעפער ןכָאנ -- ןסָאלשַאב טָאה שיטימָאק-לארשייץרא יד .וכרמ-ץולחה םעד

 ןייז ןיא טלעטשעג ןוא וכרמ-ץולחה םעד ןפלשה וצ -- סלעקיב ,י ,רד ןופ

 רענרעטש ףךירנעה .רד ,197 ןייטשנרעב ףיוא גרעבמעל ןיא םיּפָא ריא תושר
 וכרמ ןיא דילגטימ רעטירד סלא ט"ױיטּפַאָאקוצ ןרָאװעג זיא

 "גיא רעד ןעוװעג זיא רע ,לַאפוצ ןייק ןעװעג טיגנ זיא עיצַאטּפָאָאק ןייז

 "יסערעטניארַאפ ןייז רעסיוא ,זיא סָאװ ,רעריפ עשיטסינויצ יד ןשיווצ רעקיצ
 שארב ןענַאטשעג ךיוא ,לארשייץרא טימ ןדנוכראפ זיא סָאװ ץלַא טימ גנור
 "טיוקס יד ןריפוצניירַא טימָאב ךיז ןוא גנוגעוואב-ןניטיוקס רעשידיא רעד ןופ

 טָאה טגגוי יד .טנגוי רעשידיא רעד ןופ גנואיצרעד רעד ןיא ךיוא ץנעדנעט

 ןעמ טָאה ,ריא ןופ רעטלע ןעוועג זיא רע לייוו ןוא ,טַאהעג ףיל רעייז םיא

 .?רעטלַא רעד/ : ןעמָאנוצ ןכעלטרעצ ַא טימ ןפורעג םיא

 זיא רבחמ ןייז זכרמ ןופ ףורפיוא רעד ןענישרעד זיא 1919 יַאמ ןיא
 רעטנזיוט ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ זיא סָאװ ,(תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןעוועג
 ןפורעגסױרַא ןוא ץניװָארּפ רעצנַאג רעד ןיא ןוא גרעבמעל ןיא ןראלּפמעזקע
 רעד ןופ תוסנרּפ עטכייל יד טלדַאטעג טָאה ףורפיוא רעד .גנַאלקּפִא ןקרַאטש ַא

 ןרֲאפ ןוא טנגוי רעד רַאפ טפנוקוצ ןייק טינ ןענעז סָאװ ,טנגוי רעשידיא

 ןיק ָאטשינ ללכב זיא תולג ןיא ,ןקידירפַאב טינ םענייק ןענַאק ןוא קלָאפ

 ךיז טשטילג ,ןטסעפ ַא רַאפ טכַארטַאב ןעמ סָאװ ,ןדָאב רעד ןוא טפנוקוצ

 ןעגרעלרעד ןוא ןבעל ריא ןעײנַאב ףרַאד טננוי יד .סיפ יד רעטנוא סױרַא

 ןשטנעמ עכעלצונ ןוא עוויטקודָארּפ רעטעּפש ןרעוו וצ ידכ ,ןכַאפ עוויטקודָארּפ

 "דרע וצ ןרעקקירוצ ךיז ףרַאד טנגוי עשידיא יד ,דנַאל שירָאטסיה רעייז ןיא
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 ןוא ןייז הלוע ,י"א ןיא רעטעברַא-דרע ןרעוװו וצ ןטיײרַאברָאפ ךיז ןוא טעברַא

 ,ריא ךָאנ ןעמוק ןלעװ סָאװ ןסַאמ יד רַאפ דנַאל סָאד ןטיירגוצ

 גירק רעד .גנורעטסייגַאב טימ ןעמונעגפיוא ןרָאװעג זיא ףורפיוא רעד

 ןיא תוסנרּפ עשידיא יד ןופ ןדָאב ןקידלקַאװ םעד טרעטשעצ ןצנַאגניא טָאה
 ןיא געו ַא ךיז רַאפ קידנכוז ,טלמוטעצ ןענַאטשעג זיא טנגוי יד ןוא תולג
 ןעמ םגה ,דנַאלמיײיה ןיא ןבעל עיינ סָאד טפושכעג טָאה סנטייוו רעד ןופ .ןבעל

 רעבָא ,גנוגנערטשנָא טימ לופ ,ןבעל רעווש ַא ןייז טעװ סָאד זַא ,טסואוועג טָאה
 ,דנַאל ןופ יובפיוא ןיא קילג ןעניפעג טעוװ יז זַא ,טפָאהעג טָאה טנגוי יד

 ןיא "ץולחה, ןופ סיפָא םוצ ןעמָארטש ןביוהעגנָא ןבָאה טיילעגנוי ליפ

 ,טעברַא עוויטקודָארּפ ַא ןביוהוצנָא יו סעיצקורטסניא ןטעבעג ןוא גרעבמעל
 ןבָאה זכרמ ןופ םירבח יד .ןגַארפנָא עכעלטפירש ליפ ןעמוקעג ךיוא ןענעז'ס

 יד וצ טעדנעװעג ךיז טָאה זכרמ רעד .ךעלדנימ ןוא ךעלטפירש טרעפטנעעג

 ערעייז ןיא טיילעגנוי יד ןקיטפעשַאב וצ ,עיצילַאג ןיא ןטריװדנַאל עשידיא

 רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה ייז .ןפורעגּפָא ךיילג ךיז ןבָאה עטלייצעג רָאנ .רעטיג
 טגיילעגרָאפ ןוא רעטעברַא עכעלטסירק עקידנעטש ערעייז טימ ןטקילפנָאק
 עטיב יד ןפרַאװּפָא רַאפ שפנ רפוכ ןימ ַא יװ ,ףליה עלעיצנַאניּפ זכרמ םעד
 ןענַאטשרַאפ ןבָאה ןטריװדנַאל עטלייצעג רָאנ .םיצולח טעברַא ףיוא ןעמענוצנָא
 עשידיא ןופ גנַאגרעביא ןופ טרעוװו ןרענָאיצולָאװער ןוא ןשירעיצרעד םעד
 ,ןילטיוו 'ה ןרעװ טנָאמרעד סרעדנוזַאב ָאד לָאז .טעברַא-דרע וצ טייל עגנוי
 -סטעברַא יד ,ףור רעזנוא טרעהרעד טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא סָאװ
 ,גנַאגרעטנוא-ןענוז זיב גנַאגפיוא-ןענוז ןופ ,ערעוװש ןעוועג ןענעז ןעגנוגנידַאב
 ןשָארג עכעלטע ןוא גנוזײּפשַאב :ןעוועג זיא טלַאהעג רעד ,תוריד עוויטימירּפ
 עסיוועג .ךוש ַא ןוא שובלמ ַא ןטכיררַאפ וצ טעייטסעג טינ טָאה סָאװ ,שַאט ןיא
 ןוא ןעמייה ערעייז ןיא ןעניואוו וצ םיצולח יד טגיילעגרָאפ ןבָאה ןטריװדנַאל

 ןקיזָאד םעד ןפרָאװעגּפָא ןבָאה םיצולח יד רעבָא ,ןשיט ערעייז ייב ןסע
 יו ןעגנוגנידַאב עבלעז יד ףיוא רָאנ ןטעברַא טלָאװעג ןבָאה ייז ; גַאלשרָאפ
 -סטעברַא ערעװש יד וצ ןעניואוועגוצ ךיז ןוא רעטעברַא עכעלטסירק יד
 ,ךעגנוגנידַאב

 ןעניואועגוצ ךיז ןוא ןטייקכעלגעמ-הרשכה יד ןרעסערגרַאפ וצ ידכ
 -עג וכרמ רעד טָאה ,ןטפַאשטריװ עכעלטפַאשטריװדנַאל טימ ןריפוצנָא ןיילַא

 ןיא ענייא ןוא ווָאװַאלסינַאטס ייב עציווָאבילכ ןיא ענייא : סמרַאפ"ןרעל טעדנירג
 קיליויירפ טָאה סעקשטַאשט סירָאב רינעשזניא .גרעבמעל ייב .ַאקבוינגיס
 רעד ןופ רעטייל רעטשרע רעד .סעדייבעג יד ןענדרָאוצנייא ךיז ףיוא ןעמונעג
 ,םיצולח יד ןבָאה רעטעּפש רעבָא ,טסירק ַא ןעוועג הליחתכל זיא טפַאשטריװ
 ןילַא ,טעברַא רעד ןיא גנורַאפרעד עסיוועג ַא ןברָאװרעד ןיוש ןבָאה סָאװ

 רעד טריפעגנָא טקעריד טָאה סמרַאפ ייווצ יד .גנוריפנָא יד ןעמונעגרעביא
 עכעלטע ןיא סמרַאפ ךָאנ טריטסיזקע ןבָאה ייז רעסיוא רעבָא ,"ץולחה , ןופ זכרמ
 עקיטרָא יד ךרוד טריפעגנָא ןרָאװעג ןענעז ןוא ץניװָארּפ רעד ןיא טעטש

 ייס ,טעברַא רעדעי ןיא קלח ןכיילג ַא ןעמונעג ןבָאה תוצולח ךיוא .םיפינס

 .טכענ יד ןיא הרימש רעד ןיא ייס ןוא דלעפ ןפיוא
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 ןבָאה ליפ ןוא טפַאשטריװדנַאל ייב ןענדרָאניא טנעקעג ךיז ןבָאה עלַא טינ
 ,ץירטקעלע .ײרעסָאלש ,ײרעלָאטס ייפ ןוויטַארעּפָאָאק סלַא טגדרָאעגניײא ךיז

 ,עלענַאיסעפָארּפ-טינ וליפַא ,טעברא עשיזיפ עדעי .ןכַאֿפ ערעדנא ןוא יירעדיינש

 ,הילע וצ גנוטיירגוצ א יװ ןרָאװעג טכַארטַאב זיא ,'דכו ץלָאה ןקַאה יו

 ץולח רעד טָאה -- רָאי ַא יו רעקינייוו טינ -- הרשכה יד ןקידנע ןכָאנ

 רעטשרע רעד ןיא) זוכרמ םייב עיסימַאק-הילע רעד רַאֿפ ןעניישרעד טנָאקעג
 ןוא רענרעטש ךירנעה .רד ,קַארָאמש לימע .רד טרעהעג ריא וצ ןבָאה טייצ

 יפדרמ ,רד ,רָאטקָאד ןכרוד טכוזרעטנוא ןרעװ ןכָאנ ןוא (סלעקיב בקעי ,רז

 רעסיוא זַא ,רָאלק זיא'ס .הילש וצ טקיטעטשַאב ןרָאוװעג רע זיא ,סלעקיב והילא

 ןענעק ,הרשכה עקיטסייה ַא טגנאלראפ ךיוא ןעמ טָאה הרשכה רעשיזיפ רעד

 ןעמ טָאה ,הילע וצ טקיטעטשַאב ןראוװעג ןשנעז סָאװ יד וו .ַא .א שיאערבעה

 טימ ןפלָאהעג םעד רעסיוא ייז ןוא ןריפַאּפ-עזיר ערעייז ןטיירגוצ ןפלָאהעג
 .ןכַאז עקיטיוג ערעדנא עלַא ןוא גנודיילק ,טלעג

 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא "ץולחה; ןופ ץנערעטנַאק-סגנודנירג עטשרע יד

 ,ןטַאגעלעד 126 טקילײטַאב ךיז ןבָאה יא ןיא ,1919 רטכמעצשד ןט6 ןוא ןט5
 -לייטנָא ךיוא ןבָאה'ס .,םיצולח 400 ןוא ןפורג 26 טריטנעזערּפער ןבָאה סָאװ
 ,ןסָאלשַאב טָאה ץנערעפנַאק יד .עניײַארקוא ןיא "ץולחה, ןופ ןטַאגעלעד ןעמונעג

 רעכעלטפַאשטריװדנַאל רעד וצ ןיילַא ךיז ןטיירג סָאװ ,יד ןסייה "םיצולחע זַא

 ןייק הילע רעייז רַאפ גנוקיטסעשאב רעוויטקודָארּפ רעדנַא ןַא וצ רעדָא טעברַא
 ,רד ,ןייטשרעייפ יבצ ,סעטנָאק יבצ .שוניא : ןײרַא ןענעז זכרמ םעד ןיא ,י"א

 הירא :םיצולח יד ןופ ןוא ;סעקשטַאשט .שזניא ,ךאברעטואל יבצ ,ךוָארטש

 ,קַארָאמש לימע .רד :םוידיזערפ ןיא .א .א רעגנינירג ַאינָאד ,טַאלב ,לייוולע
 ,טלעקיב בקעי ןוא קָאטשנעניב בקעי ריאמ ,רד

 ןופ גנולקיװטנַא רעד ףױא ןטוג םוצ טקריװעג סָאה ץנערעּפנַאק יד
 ןעוועג טיג טעמכ זיא'ס ןוא ןפורג-םיצולח לָאצ יד ןסקָאװעג זיא'ס ."ץולחה;
 ןרַאפ טעטימָאק ןייק טריטסיוקע טינ טָאה'פ ואוו עיצילַאג ןיא לטעטש ןייק

 ןבָאה ןטעטימָאק יד .הילע וצ ךיז טיירג סָאװ עפורג"םיצולח ַא ןוא ?ץולחה;

 קעװַא ןענעז סָאװ יד רַאפ םירישכמיסטעברַא ןוא רעדיילק ,טלעג טלמַאזעג ךיוא

 -טנַאה ןוא ןטריװדנַאל עשידיא יד טימ טלדנַאהרַאפ ןבָאה ייז ,הרשכה ףיוא
 ךיוא ןבָאה ייז .ךַאפ סָאד ןענרעלסיוא ייז ןוא םיצולח ןעמענוצפיוא רעקרעוו

 ךיוא ןוא טעברַא רוטלוק ַא טריפעגנָא ,שיאערבעה רַאפ ןסרוק טנדרָאעגנייא
 ,הילע רעד ראפ תואצוה רַאפ טגרָאזעג

 ןופ םירבח יד .םיפינס יד ןכוזַאב טפָא ןגעלפ זכרמ ןופ רעדילגטימ יד
 ןיא קיטעט ןעוועג ןענעז ,הילע ֹוצ טיירגעג ךיז ןבָאה סָאװ ,"ריעצה רמושה,
 ןעװעג ןענעז ,ץיװָארָאה דוד ןוא לייוולע ,רעייטשרָאפ ערעייז ןוא ?ץולחח,
 ."ץולחה, זכרמ ןופ רעדילגטימ

 טימ ץנערעפנָאק עטייווצ יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1920 רעבמעצעד ןט8 םעד
 "דנַאל ייב טעברַאעג ןבָאה לייט ַא .םיצולח 1200 ןוא ןּפורג 98 ןופ ןטַאגעלעד
 ןטפַאשטריוװךַאפ ענעדישרַאפ ןיא ליס א ןוא טעברא-יוב ןוא טּפַאשטריװ
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 .רעקרעװטנַאה ייב רעטעברַא-ןיול סלַא רעדָא ןוויטַארעּפָאָאק ןיא טריזינַאגרָא

 ךיוא ןענעז סע .יירעדיינש ייב טקיטפעשַאב רקיעב ןעוועג ןענעז ךעלדיימ יד

 בור'ס ,עניארקוא ןופ ,ךעלדיימ 21 רעטנורעד ,םיצולח 122 טרירטסיגער ןעוועג

 ןוא שיאערבעה ןופ רערעל ,תוכאלמ ילעב ,רעטעברַא עכעלטפַאשטריװדנַאל

 יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ץנערעפנָאק רעקיזָאד רעד ףיוא .,ןטנעדוטס

 לָאמטפָא --- זיירּפ ןדעי רַאפ ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע יד ןופ טפַאשרענגעק עקרַאטש

 טָאה'ס ,רעדניק ערעייז ןופ הילע יד ןרעטש טלָאװעג --- ײצילָאּפ ןופ חוכ ןטימ

 עטוװװאורּפעגסיוא ןופ הילע רעד ןופ טַאטלוזער רעוויטַאגענ רעד טליפעג ךיז

 יד רעבָא ,רעריפ ןָא ןּפורג ערעייז ןזָאלעג ןבָאה סָאװ ,תוצובק ןופ רעריפ

 סקואוו ןקידרדסכ םעד ןלעטשּפָא טנָאקעג טינ ןבָאה ןטייקירעווש עלַא עקיזָאד

 ך92 ןעװעג הלוע ןענעז 1920 רָאי ןופ ךשמ ןיא .גנוגעוװַאב-הילע רעד ןופ

 וכרמ ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא הרשכה רעייז ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,םיצולח

 ,הילע וצ טקיטעטשַאב ןרָאװעג םיא ךרוד ןענעז ןוא

 ןענעז סָאװ יד רָאנ טינ ןעוועג הלוע ןענעז'ס זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא'ס

 ךיז ןבָאה םיצולח .ערעדנַא ליפ ךיוא רָאנ ,הילע וצ טקיטעטשַאב ןרָאװעג

 ןוא ןטמַא-עיצַארגימע עשהכולמ יד טמרוטשעג ,ןריּפַאּפ-עזייר טכַאמעג ןיילַא

 טנדרָאעגנייא ךיז ןוא ןעוועג הלוע ,זכרמ ןופ סולשַאב ַא ףיוא קידנטרַאװ טינ
 ,דנַאל ןיא

 גנולײטּפָא-סטעברַא יד

 -עג גנוטייל עשיטסינויצ יד טָאה גנוגעווַאב-הילע רעד ןופ סקואוו ןטימ
 רעד ,ןטלַאטשנַא ענייז ןוא "ץולחה, םעד טײקמַאזקרעמפיוא רעמ ליפ טעמדיוו

 עקיסַאּפ עלַא רַאפ ןשינעגייצ-הילע ןבעגוצסיורַא טנדרָארַאפ טָאה טמַא-לארשי-ץרא

 ןפַאשעג זיא'ס .עיסימָאק-עיצַאקיפילַאװק ַא ןופ טרידנעמָאקער ,ןטַאדידנַאק

 םיצולח ןדליבוצסיוא *ץולחה, זכרמ םעד ןפלעהוצטימ גנוליײטּפָא-הילע ןַא ןרָאװעג
 יכדרמ .רד ןענַאטשעג זיא גנולײטּפָא רעד ןופ ץיּפש ןיא ,לארשי-ץרא רַאפ

 -ץּפָאָאק ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז ןַאד ,סלעקיב בקעי ,רד םיא ךָאנ ןוא לזייוו

 רעד ןיא ןוא גרעבמעל ןיא .ַא .א ײרעטַאלש ,יירעדיינש ,יײרעלָאטס רַאפ ןוויטַאר
 -הרשכה ןוא -הסנרּפ -טעברַא רעייז ןענופעג ןּפורג ליפ ןבָאה טרָאד .ץניווַארּפ
 ,ץַאלּפ

 ןיא .קרעװטנַאה רַאפ לוש'ךַאפ ַא ןרָאװעג טעדנירגעג ךיוא זיא ןַאד
 ןַאילימיסקַאמ .רד :ןײרַא ןענעז ,לוש רעד טימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,טעטימָאק

 ,קַארָאמש לימע ,רד ,ןייטשרעבליז םהרבא .רד ,לעגניר לאונמע ,רד ,דלעפנעש

 רעד ןעוועג זיא ןַאטּפַאלק יורפ .ַא .א ןַאטּפַאלק ַאיליצעצ ,סלעקיב בקעי .רד

 ריא קנַאד ַא טלעטשעגפיוא ןרָאװעג זיא סָאװ ,טעטימָאק ןופ טסייג רעקידעבעל

 .רד ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןרָאװעג ןפורעג זיא לוש יד .עיגרענע ןוא וויטַאיציניא

 יד ןקרַאטשרַאפ וצ ןפורעג רעירפ טייצ ַא ןיוש טָאה סָאװ ,סיקרָאק םהרבא
 .י"א ןייק הילע ריא רַאפ טנגוי יד ךעלכַאפ ןטיירגוצ ןוא י"א רַאפ טעברַא
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 "הרזעק

 סָאד ןוא י"א רַאפ םיצולח ןטיירגוצ רַאפ טעברַא עטרעטיירבעגסיוא יד
 וצ זיא'ס ןוא ןעמוס עטיורג טגנַאלרַאפ טָאה ,ןרדה-תואצוה טימ ייז ןגרָאזַאב
 וכרמ םייב "הרועע טפַאשלעזעג עלעיצעפס ַא ןרָאװעג ןפַאשעג קעווצ םעד

 "סור ןופ טסינויצ א ,רעקלָאק יאמש :ןעוועג ןענעז ןרָאטַאיציניא יד ,?ץולחח,
 רעניַארקוא-שיסור יד רַאפ טעטימָאק-סגנוטער ןטימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,דנַאל
 ,סלעקיב בקעי ,רד ,רעייג ריאמ ,רד ,ןייטשרעבליז .א ,רד ,גרעבמעל ןיא םיטילּפ

 -לגָאפ לעמיא ןעוועג זיא רַאטערקעס רעד .דָארלעסקַא אטרעב ןוא לראק הניד

 טעטימָאק רעקיזָאד רעד ,רעמָאש ,רד --- טיוט ןקיטייצירפ ןייז ךָאנ ןוא רעגנַאפ
 טריפעגכרוד ןרָאװעג זיא 1922 גנילירפ ןיא .ןעמוס ערעסערג טלמַאזעג טָאה
 רושָארב-עדנַאגַאּפָארּפ א ןענישרעד זיא'ס ןוא דנַאל ןרעביא עיצקַא-למַאז ַא

 .א .א ,םיובלטייט ףסוי ,סלעקיב, ןייטשרעבליז ,רעייג .מ .רד ןופ ןעלקיטרַא טימ
 ןיא גנוגעוואב-"ץולחה, יד ןעוועג שיּפשמ ךיוא טָאה "הרזע; ןופ ליּפשייב רעד
 "עג טָאה סָאװ ,עשרַאװ ןיא ןענַאטשטנַא זיא טעטימָאק רעכעלנע ןַא ןוא ןליוּפ
 .גלָאפמרעד טימ טעברַא

 רעייטשייב רעקיטכיוו ַא ןעוועג זיא עיצילַאג ןיא גנוגעװַאב-"ץולחה, יד
 חוכ ןשירָאטַאזינַאגרָא ןסיורג א טרירטסנָאמעד טָאה יז ,הילע רעטירד רעד וצ
 ןענעז סָאװ םיצולח יד .רעדנעל ערעדנַא רַאֿפ ליֿפשייב א ןעוועג זיא ןוא

 טָאטש ןיא טעברַא רעייז ןיא טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ל"א ןייק ןעוועג הלוע
 ,ןגייװצ-סטפַאשטריװ עלַא ןיא סעיציזָאּפ-לסילש ןעמונרַאפ ןוא ףרָאד ןיא ןוא

 ןיא ,עיצַארעּפַאָאק-ריצודָארּפ רעד ןיא ,(אפלא תיב) תוצובק ןריזינַאגרָא םייב
 ַאד ךיא געמ ןעמ .דנַאל ןופ טסנידיסטייהטנוזעג ןיא ןוא גנואיצרעד רעד

 טינ ןעװעג ןענעז "ץולחה , ןיא גנוטייל רעד ןופ רעדילגטימ יד זַא ,ןבעגוצ

 ןעוװעג הלוע ייז ןענעז עלַא ןוא ,םימייקמ האנ ךיוא רָאנ ,םישרוד האנ רָאנ
 ,לארשי"ץרא ןייק

 ("היצילג יקרּפ,)
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 רעציזַאבטוג ןוא םיצולח

 ןעגנוגנידַאב עכלעוו ייב ןוא דלעפ ןפיוא םירבח ערעזנוא ןטעברַא ױזַא יו

 -םיוא ןרעוו ךָאנ ףרַאד סָאװ ,לטיּפַאק ַא זיא סָאד -- ןטעברַא וצ סיוא ייז טמוק
 רעד ןגעוו טייצ וצ טייצ ןופ ,תמא ,ןלייצרעד ןצנעדנַאּפסערָאק יד .ןבירשעג
 סעגרָאמ יד ןגעװ ןענעייל רימ .עּפורג-םיצולח רענעי רעדָא רעד ןופ טעברַא
 טעברַא רעד ןגעוו ,סמרַאפ ענעגייא ןיא טפַאשטריװ רעד ןגעוו ,דרע עטייזרַאפ
 יװ טשינ רעמ זיא ץנעדנַאּפסערָאק ַא רעבָא .לג ,ד .א רעטיג עדמערפ ףיוא

 רימ -- דלעפ ןפיוא טעברַא יד תעב ,גנולייצרעד ןייק טשינ ןוא גנולייטטימ ַא
 זיא סָאװ ,גנולייצרעד עצנַאג ַא זיא -- דלעפ ןפיוא טעברַא עטעידיא יד ןעניימ

 ןַאמרעגנוי ןשידיא םנופ געװ רעד זיא טכייל טינ ,ןשינעבעלרעביא טימ ךייר
 ליפ רעייז ָאד זיא ,טכַאמעג טרעוװו געוו רעקיזָאד רעד ױזַא יוװ ןוא ,דלעפ םוצ

 ,ןלייצרעד וצ

 גנונעקרענָא טימ טכַארטַאב טפַאשלעזעג רעשידיא רעד ןופ טרעוװ יצ
 געוו ןקיזָאד םעד ידכ ,ןָאטעג סעּפע טרעוװו יצ ?םיצולח יד ןופ טעברַא יד
 ."ָאיע א ןרעפטנע טינ ןגָארפ יד ףיוא ,רעדייל ,ןָאק ןעמ ?ןרעטכיילרַאפ וצ

 טימ .תוחוכ ענעגייא ףיוא םוטעמוא ןזיוועגנָא םירבח ערעזנוא ןרעוו רעבירעד
 ןוא ןפַאש ץלַא ןעמ זומ עיגרענע רענעגייא טימ ןוא ןעלטימ עניילק ענעגייא
 ,ענדָארג ןופ זנוא ןעמ טעדלעמ ױזַא .ָאד תמא זיא םַאנסיוא ןַא ,ןטלַאהפיוא
 יד ןופ ןעגנוציטשרעטנוא ןגעו רעטרע ערעדנַא ןוא םָאדַאר ,ץיװָאנסָאס ןופ
 עכלעזַא ןענעכייצרַאפ וצ טינ רימ ןבָאה רעבָא בור סָאד .תוליהק עקיטרָאד
 ןיא זנוא טימ טינ טמוק ןצנַאגניא ללכ רעד .ןעגנוניישרעד עקידנעיירפרעד
 ,בור יּפ לע ,םידיחי טימ ןעננואיצַאב טרָאד ןוא ָאד רָאנ ןבָאה רימ .גנורירַאב
 ,םירבח ערעזנוא ןטעברַא סע עכלעוו ייב ,רעציזַאב-סטוג עשידיא

 םיצולח ערעזנוא סיוא טמוק םידיחי עקיזָאד יד ןופ עקינייא ייב טָא ןוא
 עקיזָאד יד זַא ןעמ זומ ןענָאטַאב .ןעגנוגנידַאב עטסגרע יד ייב ןטעברַא וצ
 סָאד ."ןטסיחרזמ, רעדָא ,"ןטסינויצ, ךיז ןפור סָאװ ,עכלעזַא ןענעז םידיחי
 טסילַאעדיא-רעטעברַא ןשידיא םעד ןעלדנַאהַאב ןלָאז ייז זַא ,טינרָאג ייז טרעטשי

 תוחוכ ענייז ןבעגּפָא ,גנומיטשַאב ןייז טיול ,זומ סָאװ ,שינעפעשַאב ַא יװ ױזַא
 עכלעוו ןשיווצ ,"םיצולח, עּפורג ַא ןופ ןסייו רימ .ןצונ רעייז רַאפ טסיזמוא

 ןקיטנייה טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,רעקימעדַאקַא רָאּפ ַא ךיוא ןעוועג ןענעז סע

 עקימורַא יד זַא ,ױזַא טעברַאעג ;:עשרַאװ רעטניה טוג ןשידיא ַא ןיא גנילירפ
 ייב ןטעברַא ןעמוקנָא וצ ןטעבעג רדסכ ייז ןבָאה רעציזַאב-דנַאל עכעלטסירק
 רעשידיא רעד זַא ,ןגָאז וצ קירעביא זיא'ס .גנוניױלַאב עדנטיײדַאב ַא רַאפ יז
 ןענעכייצרַאפ סע זומ ןעמ רָאנ ,טלָאצעג טינ ןיול ןייק טָאה רעציזַאב-סטוג
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 ןיא ןבעגעג רע טָאה ,ךַאמּפָא ןטיול ןבעג טזומעג טָאה רע סָאװ ,ןסע סָאד זַא

 ףיוא טלעג רעייז ןבעגסיוא טזומעג ןבָאה םיצולח יד זַא ,סָאמ רעּפַאנק ַאזַא

 רעד טָאה גָאט ַא ךלימ רעזעלג רָאּפ ַא ןוא לפָאטרַאק רעסיוא ,זייּפש ןפיוקוצוצ

 רעשיזיפ ,רערעווש ַאזַא ייב ןבעג וצ טקיליװַאב טינ רעמ תיבה-לעב רעשידיא

 רע סָאװ ,ןרָאק יד ןופ .טנװָא 9 זיב ירפ 7 ןופ טרעיודעג טָאה סָאװ ,טעברַא

 ןעמענ ךָאנ רע טגעלפ ,טיורב ךיז רַאפ ןקַאב וצ ףיוא ןלייטסיוא ייז טגעלפ

 "קַארַאכ רעייז זיא'ס רעבָא ,טייקיניילק ַא זיא סָאד ,קלח רעדנוזַאב א ךיז רַאפ

 .שיטסירעט

 ""ץולח; רעשידיא רעד --- ? גנולדנַאהַאב ַאזַא ךיז טרעלקרעד סָאװ טימ

 ביוא .,לַאנרָאפ ןכעלטסירק םעד ןטכיזניה ליפ ןיא רעבירַא טגייטש רעטעברַא

 "ץולח, רעשידיא רעד טניוועג ,טפַארק עשיזיפ רעמ טּפָא טציזַאב רעטצעל רעד

 הדומ ןוומ ןלעװ סָאד .טנעמַארעּפמעט ןוא טייקיסיילפ ,רעיודסיוא ןייז ךרוד

 טכיורב יז ,טעברַא עשידיא יד וויטקעיבָא ןטכַאדטַאב סָאװ ,ןטריװדנַאל עלַא ןייז

 ךעלסילשסיוא רָאנ טריטקיד טינ טרעוװ יז ןוא לָארטנָאק עקידנַאנַאכָאג ןייק טינ

 .סערעטניא ןוא ןליו םענעגייא םנופ רָאנ ,תיבה:לעב ןרַאפ ארומ רעד ןופ

 ןפיוא "םיצולח, יד ןופ טעברַא יד טכַארטַאב סָאװ ,ןדעי רַאפ רָאלק זיא סָאד

 ןעיײרפַאב טינ ךיז ןָאק רעציזַאב"סטוג עשידיא יד ןופ בור סָאד רעבָא ,דלעפ

 ןפיוא ןטעברַא ןעייג סָאװ ,םירוחב עשידיא זַא ,גנוגיימ רעטדערעגנייא ןייז ןופ

 ןעלדנַאהַאב ייז ןעמ ףרַאד רעבירעד ןוא ,לַאמרָאנמוא סעּפע טימ ןענעז ,דלעפ

 "דעש ליפ .גנוניימ עטסכעלדעש יד טינ ךָאנ זיא סָאד .לוטיב ןסיוועג ַא טימ

 ,תמא ָאד זיא עכלעוו --- גנוניימ עקינעידיד זיא רעשירעכערברַאפ ןוא רעכעל

 םזילַאעדיא םעד ןצונסיוא ןָאק ןעמ זַא --- עקינייוו רעייז ייב לָאנ ,קילג רעזנוא וצ

 ,לארשי-ץרא ןיא בוא .ענעשעק רענעגייא רעד רַאפ טיילעגנוי עשידיא ןופ

 עכלעזַא ןפערט טנַאקעג ןעמ טָאה ,גנובעלפיוא רעשידיא רעד ןופ דנַאל םניא

 ןעו ,רעדגואוו רעד זיא סָאװ ,לָאצ רעקידנטײדַאב ַא ןיא רעצונסיוא ןופ ןּפיט

 ...?עכלעזַא ןפערט ךיז ןענָאק ,תולג ןיא ,ָאד

 ַא דצמ ךיורבסימ ןופ לַאפ ןדעי ןגעק ןטערטסױרַא ןּפָא טינ ןענָאק רימ

 קינייו רעייז רימ ןגָאמרַאפ גָאט ןקיטנייה ייב לייוו ,רעציזַאב-סטוג ןשידיא

 ןדיא עקיגיװ יד .ןטעברַא ןענָאק ללכב ןלָאז טיילעגנוי עשידיא ואוו ,רעטיג

 ,עקיצנייא יד ךָאד ןענעז ,ןטפַאשטריװ ערעייז ןיא םיצולח ןקיטפעשַאב סָאװ

 טימ ןעמענרַאפ וצ שיטקַארּפ ךיז םירבח ערעזנוא טייקכעלגעמ יד ןביג סָאװ

 רעייז זַא ,טייצ וצ םייצ ןופ ייז ןעמ ףרַאד ןענָאמרעד רעבָא ,טּפַאשטריװדנַאל

 -רַאפ ,רימ ןשטניוו סעיגעליווירּפ ןייק טשינ .ןרעװ טריגערָאק ףרַאד גנואיצַאב

 זַא רעטעברַא-דלעפ עשידיא ֹוצ ןעיצַאב ךיז לָאז ןעמ זַא ,ןליו רימ ,טרעק

 ןטסילַאעדיא עקידהנושמ רַאפ ןטלַאה טיג ייז לָאז ןעמ ;עכעלטסירק וצ יו

 ,גנוצעשגנירג ןוא לוטיב טימ ןעלדנַאהַאב ןָאק ןעמ עכלעוו ,םינלטב רעדָא

 ,עבַאגפיוא עלַאנָאיצַאנ ַא זיא טעברַא-דלעפ טימ ןדיא ןופ גנוקיטפעשַאב יד

 עלַאנָאיצַאנ עיינ ףיוא ןרעװ טיובעגרעביא טעװ ןבעל עשידיא סָאד ןעוו ןוא

 "קרעמפיוא עטסערג יד ןעמדיו עכַאגפױא רעקיזָאד רעד ןעמ טעװ ,תודוסי

 ןיא ןעמעננירַא ןומ ךיוא טעװ ענימג עשידיא עטריזינַאגרָאער יד ,טײקמַאז
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 "תעל .רעטעברַא-דרע עשידיא ןופ גנודליבסיוא עשיטקַארּפ יד טייקיטעט ריא

 ןסייו רימ .םידיחי טימ ןפערט וצ ךיז ןעגנואווצעג רימ ןענעז רעבָא התע

 סָאװ ,עקיצנייא סָאד .סעיזנעטערּפ םוש ןייק סױרַא טינ ןלעטש רימ ןוא סע

 ןופ ןעגנַאלרַאפ טינ ןעמ לָאז ,םיצולח זנוא ןיא קידנעעז ,זַא ,זיא ןרעדָאפ רימ

 ןסערעטניא עטַאװירּפ תבוטל ךיוא גנורעפּפָאטסבלעז זנוא

 (1919 ינוי ,4 "ץולחה;)

 ןצנעדנָאּפסערָאק
 ןיד :ע ב

 "םירמוש, ענעזעװעג עפורג א ןעקנַאדראפ וצ ןײטשטנַא ןייז טָאה "ץולחה ,, רעזנוא

 "טנורג םעד טגיילעג ,םירבח 12 ןופ לָאצ א ןיא ,רימ ןבָאה 1917 רעבָאטקָא ןיא ,(ןטיוקס)

 טלייטעגנייא ןבָאה רימ ,טעברא רעשיטקַארּפ וצ ןעמונעג דלַאב ךיז ןוא הדוגא רעזגוא ןופ ןייטש

 ײב ערעדנַא יד ןוא רַאילָאטס ַא יב טעברַאעג טָאה ענייא :ןפורג ייװצ ןיא םירבח יד

 עיפַארגָאניטסעלַאּפ ןגעװ ןטַארעפער טנדרָאעגנייא ךיוא קיטיײצכיײלג ןבָאה רימ .רעטסוש א

 ,עטכישעג עשידיא ןוא

 יװצ ןוא דלעפ סענרָאמ ייװצ ןופ םרַאפ ַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה 1918 ראורבעפ ןיא

 ןיש א טײטש ,טָאטש רעד רעטניה ךיז טניפעג עכלעו ,םרַאפ רעד ףיוא .ןטרָאג סעגרַאמ

 רעד רעטנוא םרַאפ רעד ףיוא טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז ןבָאה רימ .לזייה גיקָאטשניײא

 עלושירענטרעג רעד ןופ רעליש רעטקידנעעג ַא ,רענטרעג ןטנרעלעג ַא ןופ גנוריפנָא

 .ךעלגעט העש ײװצ וצ ןעגנולײטּפָא יײװצ ןיא ןטעברַא ןגעלפ םירבח יד .וָאכָאטסנעשט ןיא

 .לארשייץרא ןייק ןרָאפעג עטשרע יד זנוא ןופ סקעז ןענעז 1918 רעבָאטקָא ןט20 םעד

 ,לארשייץרא ןייק ןרָאפ וצ ךעלגעממוא זיא התע-תעל זַא ,קידנעעז ,ענעבילבעגרעביא ,רימ

 ןעמונעגוצ ןבָאה ןוא זיירק םעניילק ַא ןיא ןכַאמרַאפ וצ טינ ךיז רעמ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה

 ,םיצולח עטוג סלַא ןדליבוצסיוא ןבױהעגנַא ייז ןוא םירבח עיינ 50 זיב

 טנדרָאעגנײא ןבָאה רימ ןוא טעברַא עשיטערָאעט וצ ןעמונעג ךיז רימ ןבָאה רעטניוו

 ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידיא רעד ןופ עטכישעג ,עיפַארגָאניטסעלַאּפ ,קינַאטָאב ןופ סעיצקעל

 ןענעז ןטנערעפער יד .ערעדנא ןוא עימָאנָאקע עשיטילָאּפ ,עטכישעג עשידיא ,לארשי-ץרא

 ,םירבח ענעגייא ןעװעג

 ץנערעפנָאק-זיירק א טָאטש רעזנוא ןיא טנדרָאעגניײא רימ ןבָאה 1918 רעבמעצעד ןט17 םעד

 ןיא ץנערעפנָאק רעד ןופ טעברַא יד .געט ייװצ טרעיודעג טָאה ץנערעפנַאק יד ."ץולחה, ןופ

 .ערַאבטכורפ א רעייז ןעוװעג

 יד ,םירבח ערעזנוא ןופ ,ופי ןופ וירב ַא ןטלַאהרעד רימ ןבָאה געט עטצעל יד ןיא

 ,םיצולח עטשרע

 ןי פ י ר

 טלײצ עכלעװ ,עפורג-"םיצולח, ַא ןטַאנַאמ עקינייא טייז ןיוש טריטסיזקע זנוא ייב

 ,עיפַארגָאניטסעלַאּפ ןופ סעיצקעל רעצולּפ רבח טזעל ךָאװ עדעי .,תורבח ןוא םירבח 80 זיב

 .םירבח רָאפ ןעמוק טפָא רעייז .קיטע רעביא ךָאװ עדעי טרירעפער יקסנימַאק טנעדוטס ןוא

 1898 רָאי ןופ רָאבָאּפ רעד .ןגָארפ עדנפיול יד ןכָארּפשאב ןרעװ סע ואװ ,ןעגנולמַאזרַאפ

 ןבָאה ,םעד ףיוא קידנקוק טינ ,ךָאד .םירבח עקיטכיט רעייז עקינייא ןעמונעגוצ זנוא טָאה

 ןריקיטקַארּפ תורבח ןוא םירבח ערעזנוא ואו ,דנַאל גרָאמ 40 ןופ חטש ַא ןעגנודעגּפָא רימ

 .טָאטש ןיא זנוא ייב קילעפוצ טניואוו רעכלעוו ,םָאנָארגא ןטינעג א ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא

 רעטעברַאדרע יד רַאפ רָאטקורטסניא רעבלעז רעד ךיוא טזעל טעברַא עשיטקַארּפ יד ץוח ַא
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 49 הרשכה ףיוא 1 הילע עטירד יד

 ערעזנוא ךיוא ןלעװ ןצרוק ןיא .טעברַא-דרע טרַא-רעלַא וצ תוכייש א ןבָאה סָאװ ,סעיצקעל
 יב רָאטקורטסניא ןבלעז םַעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןריקיטקַארּפ וצ ןביױהנָא םירבח
 ,טכוצ-תופוע ןוא -יפ

 יקטלעבול װַאשַאמָאט
 טציא טלײצ רעכלעװ ,"ץולחה, א טעדנירגעג ָאד רימ ןבָאה קירוצ םישדח ייווצ טימ

 ,גנוטיירגוצ רעשיטערָאעט טימ רָאנ ןעמוגרַאפ ךיז רימ ןבָאה טייצ עטשרע יד ,רעדילגטימ 5

 .עירָאטסיה עשידיא ןוא ך"נת ,עגיטסעלאּפ ןופ עיפארגָאעג רַאפ סעיצקעל טנדרַאעגנייא ןבָאה רימ

 טעטכַאּפעג רימ ןבָאה קעװצ םעד וצ .טעברַא עשיטקארפ ןצ וצ ךיוא רימ ןטערט טציא

 ןטרָאג א ןעגנודעגּפָא ךיוא רימ ןבָאה קיטיוצכיילג .ךרצ ,רעראּפש ? 'ה ,רעציזאב-טוג ַא ייב

 2094 ןייארַאפ רעשיטסינויצ רעד ּפָארא טיג "ץולחה, ןופ תואצוה יד ףיוא .,ןטעברַאַאב וצ

 טיג סָאד ןוא "ץולחה, םעד תבוטל עיועטַאל א טכאמעג רימ ןבָאה ךיוא ,הסנכה ןייז ןופ

 ,ןיא טוג ךיז

 (1919 יַאמ ,2 "ץולחהפ)

 טנדַָארג
 טלײצ ןוא קירוצ םישדח 4 טימ טצדנירגעג ךיז טָאה "ץולחה, לעיצַאזינַאגרָא רעזנוא

 ןלעװ רימ בוא ,ןבירטעגרעכיא ןייז טינ טצװ סע .תורבח 10 רעטגורעד ,םירבח 50 טציא

 רעצנאג רעזנוא ןופ חרעג רעטסקידעבעל רעד ויא ענדָארג ןיא "ץולחה; רעד זַא ,ןגָאז
 .טָאטש ןיא טעברא רעכעלטפַאשלעזעג

 יד ,םירבח ערעונוא רַאפ לציצעּפס ,ןסרוק-טגװָא עשיאערבעה טעדנירגעג ןבָאה רימ

 וצ קעװא ןענעז םירבח ערעזנוא ןופ לײט א ליײװ ,םישדח 2 רָאנ טריטסיזקע ןבָאה ןסרוק

 ןופ לייט א ןסרוק-טגװַא עשיטסיגויצ יד ףיוא טציא ךיוא ךיז ןענרעל סע .טעברַא-דלעפ רעד

 זא ,םעד ףיוא ימ ליפ ןגיל םירבח יד ןופ לייט א ןוא דעֹו רעזנוא .תורבח ערעזנוא

 ,שיאצרבעה ןיא ןעמוקרָאפ ןלָאז ןכערּפשעג-םירבח יד

 ,ךרע גרָאמ 14 ענייז ןטעבראאב וצ ןבעגעגרעביא זנוא טָאה להקה דעו רענדָארג רעד

 ןוא םָאנָארגַא ןַא ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא םירבח 8 קידנעטש ןטעברַא סע עכלעװ ףיוא
 -טרָאג ענעדישרַאפ טימ דלעפ סָאד טייזראפ ןבָאה רימ .םירבח 15 לב -- ןייװגטיײצ
 יװ ,לפָאטרַאק טימ גרָאמ 5 3 ערעדגָא ןוא עלעביצ ,ןרעמ ,טיורק ,עקשורב :יװ ,ןטקודַארּפ
 ליפ ןופ טכוזַאב סע טרעװ ךעלגעט ןוא טָאטש קע ןיא ךיז טגיפעג דלעפ סָאד .קַאבַאט ךיוא
 ןוא ענעדירפוצ ןירַא טָאטש ןיא קירוצ ךיז ןרעק עכלעװ ,ןענָאזרעּפ עטריסערעטגיארַאפ
 םירבח ערעזנוא ןטעברַא סע טייהנבעגרעביא ןוא סיילפ ַארַאפ סָאװ טימ קידנקוקוצ ,עטקיצטנַא
 רַאפרעד ןגָארט יז ; טלַאהעג ןקירעהעג א להקה דעו םעד ןופ ןעמוקַאב םירבח יד ,ךלעפ ןפיוא
 ןפראד עכלעװ ,ןטקודָארּפ יד רַאפ ךיוא יװ טעברַא רעצנַאג רעד רַאפ תוירחא יד ךיז ףיוא
 ,גנורעקלעפאב רעמערַא רעד ןרעװ טפיוקרַאפ םעדכָאג

 ןענרעל םירבח 87 א .עדנערַא ןיא דָאס ןטױרג א ןעמענ םייב טציא ןטלַאה רימ
 ןגיה ןכרוד ןרָאװעג טעדגירגעג ןעגעז עכלעװ ,ןסרוק-טגװָא עשינכעט ףיוא ךעלגעט העש 2
 ,ןיארַאפ-ןטנעדוטס

 םירבח יד רַאפ עסַאק-רָאּפש א -- "ןוכסח תּפוק, ַא טנדרָאעגניײא זנוא ייב זיא סע ..,
 ךָאװ עלַא בייוחמ זיא רע ןוא לכיב-רָאּפש ןייז טָאה רבח רעדעי .ךרדה-תואצוה ףיוא
 ,עמוס עטמיטשַאב-קיליװיירפ ןייז ןגָארטוצנײרַא

 (1919 יַאמ 2 "ץולחה,;}

 עש ר ַאוו

 גנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא יד לַאקָאל םענעגייא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ,יַאמ ןט31 םעד ,תבש
 "ניטסעלַאּפ רַאפ ןָאיגעל-רעטעברַא ןשימעדַאקַא; םעד ןופ םירבח יד .עשרַאװ ןיא םיצולח יד ןופ
 טרעװ טּפיוהרעביא ,עפורג םיצולח רענײמעגלַא רעד ןיא ןסילשוצנַא ךיז ןסָאלשאב ןבָאה
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 רעד ןיא ןָא עצנַאג סלא ךיז טסילש עכלעװ ,"הוחא,; רעד ןופ גנודלעמ יד טרידָאלּפַא

 ,עיפַארגָאניטסעלַאּפ ,שיאערבעה ןופ ןסרוק ןריטסיזקע "ץולחה, םייב .הדוגא רעװעשרַאװ

 ,םײהנעּפָא ןוא סיקייח ןעמָאנָארגַא יד ךרוד טריפעג ,סרוק רעשימָאנָארגא ןַא ךיוא

 ןענעזס :ןָאורעּפ 20 ןטעברא סע ןכלעװ ףיוא ,עגַארּפ ןיא ץַאלּפ א טָאה הדוגא יד

 ןפיוא .ןזימעג ערעדנַא ןוא לפָאטרַאק ,ןרָאדימָאּפ ,ןרעמ ,סעקַארוב ,ןטַאלַאס טייזרַאפ טרָאד

 ,עימָאנַארגַא ןופ ןעגנוזעלרַאפ עשיטערָאעט רָאפ ןעמוק דלעפ

 ץ"ש ָאמ ַאז
 םיצולח עּפורג רעזנוא ; רעטיג עשידיא רעקילדנעצ ךיז ןעניפעג טנגעג רעזנוא ןיא

 רעבָא זיאס ;טעברא רעד וצ זנוא ןעמענוצ ןגעװ ןעװעג לדתשמ רָאי 2 פלופ ךיז טָאה

 ײז ןלעװ רעמָאט ,טאהעג ארומ ןבָאה "םיזעוב , עשידיא ערעזנוא לייוװ ,ןעגנאגעג רעװש

 רעפרעד ןיא ןרָאפמורא סָאד .רעטעברא:םיצולח עשידיא בילוצ ןייז בירקמ סעּפע ןפרַאד

 טסָאקעגּפָא עּפורג רעזנוא טָאה ,טעברא ןבעג וצ זנוא ןייגנייא טלָאװ סָאװ ,דיא ַא ןכוזפיוא

 א ןיא ןבעגוצניירא ןעגנולעג זנוא זיא שינעכוז עגנַאל ךָאנ טשרע .ןָארק 500 רעכעה

 : ןעגנוגנידאב עקידנגלָאפ ףיֹוא (הרבח 1 ןוא םירבח 7) םירבח ערעזנוא ןופ לייט ַא טוג

 ,רעייא ,זעק ,רעטוּפ ,ןקַאב םוצ לעמ ,לּפָאטרַאק ,טיורב -- ןטקודָארּפ ןוא הריד ןגירק רימ

 ךיוא זנוא טָאה תיבה:לעב רעזנוא .שיילפ רימ ןגירק תבש ףיוא ; .װ .ַא יא עוואק ,ךלימ

 .ןעזנייא ןייז טיול טלעג עמוס א רעמוז םעד ךָאנ ןבעג ֹוצ טגָאזעגוצ

 ןגייצרעביא ןופ עבַאגפיוא יד טַאהעג רימ ןבָאה טעברַא רעד ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא

 ,ןעמוקעגנָא טכייל טינ ןליפַא זנוא זיאס .ןטעברא וצ לגוסמ ןענעז רימ זַא ,תיבה-לעב םעד
 העש 12:10 ןטעברַא רימ לײװ ,ןשטנעמ ענעדישראפ רַאפ זנוא רע טביול טציא ןיוש רעבָא

 טכַאמעג רימ ןבָאה ןכָאװ 6 ךָאנ ןיוש .סעקבָארַאּפ עכעלטסירק יד יװ טוג ךיילג ,ךעלגעט

 ןטעברַא עלא טעמכ ןעגנאגעגכרוד ןענעז רימ ןוא ןטירשרָאפ עסיורג

 ,ןבעל ןשיפרָאד םוצ טניואװעגוצ טכייל רעיײז םירבח ערעזנוא ךיז ןבָאה טּפיוהרעביא

 ןייטשוצסיוא ןבָאה רימ .גנושאררעביא עמענעגנָא ןא ןעװעג ןיילא זנוא רַאפ זיא סע סָאװ

 רעסַאװ טוג ,ןײר ןייק ָאטשינ ָאד זןיא סע :לשמל יװ ,ןטייקכעלמעװקַאבמוא ענעדישרַאפ

 טָאטש ןופ טיײיװ זיא ףרָאד סָאד ; קידנגידירפַאב טינ לָאמליײט זיא ןסע סָאד ; ןעקנירט םוצ

 רַאפ ןַא ץלא ןעמענ רימ רעבָא -- ןעגנוטיצ רעװש רעיײז ןעמוקַאב רימ ןוא ליימ 3

 ,הילע רעזנוא וצ זנוא טרעטנענרעד סָאד זא ,טגייצרעביא ןענעז רימ לייוו ,ביל

 ,טפַאנ ,ףייז ,יט וצ רעקוצ ףיוא ןָארק 500 זיב שדוח ןדעי קעװא זנוא טייג סע

 רעזנוא ןופ ןעמונעג טלעג סָאד רימ ןבָאה טציא זיב ; ןטייקיניילק עגעדישרַאפ ןוא םידָאפ

 ןבָאה סע סָאװ ,ןעגנולעטשרָאפ ןופ ןטפנוקנייא ןופ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא עסַאק יד .,עסַאק

 טעקנַאב םעד ןופ ךיוא יװ ,םירבח ערעזנוא ןופ לײטנָא ןטימ "ןויצ יריעצ , טנדרָאעגנײא

 ךיז רימ ןבָאה טציא ,רָאיײה טבש שדוח ןיא לארשייץרא ןייק ןרָאפּפָא רעזנוא רַאפ

 ןָארק טנזױט עכעלטע ךָאנ ץשָאמַאז ןיא "ןויצ יריעצ , וצ טעדנעװעג

 יד ןופ גנורעדָאפ רעד טיול רָאנ ,געװ ןיא ןעװעג ןיוש רימ ןענעז ,טגָאזעג יװ

 רימ ןענעז טציא רעבָא .ןרָאפעגקירוצ טלָאמעד רימ ןענעז עקָארק ןופ רעריפ עשיטסינויצ

 ןרָאפ ןענָאק טמיטשַאב ןעמ טעװ רעמוז םעד ךָאנ זַא ,טגייצרעביא

 יד ףיוא ; תודוסי עוװיטַארעּפָאָאק ףיוא טיובעג ,ענעסָאלשעג ַא זיא הצובק רעזנוא

 רעבלעז רעד ןוא ןדנירג ריא ייב בײהנָא ןיא ןיוש ןרָאװעג ןפַאשעג יז זיא תודוסי עקיזָאד
 ןענעז ךרדה-תואצוה יד זיר רעזנוא יב ,טבש ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד ןזיא ּפיצנירּפ
 עכעלטע וצ טָאהעג ןבָאה סָאװ ,םירבח יד זא ,ױוַא ,עסַאק רעמַאזניימעג ןייא ןיא ןירַא

 .טכער עכיילג ןסָאנעג ןבָאה ,טאהעג טשינרָאג ןבָאה סָאװ ,םירבח יד ןוא ,ןָארק טנזיוט

 ,לארשי:ץרא ןיא ןייז ךיוא טעװ ,רימ ןפָאה ,ױזַא

 (1919 ינוי ,4 ?*ץולחה;)
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 ןוָאכָארג ןיא םרַאפ יד

 ףוס ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ווָאכָארג ןיא םרַאפ עכעלטפַאשטריװדנַאל יד

 ןיא הליהק רעשידיא רעד ןופ טעטכַאּפעג טָאה "ץולחה; וכרמ רעד ,9
 } טפַאשטריװ ַא ןלעטשוצפיוא ןטָארטעגוצ זיא ןוא גרָאמ 24 ןופ חטש ַא עשרַאװ

 עכלעוו ,םיצולח 4 טימ טנגונַאב תליחת ךיז ןעמ טָאה ןעלטימ ןיא לגנַאמ תמחמ

 רַאטנעװניא רעקידעבעל ןייק .,םירישכמ עקיטיונ יד ןעמוקַאב טינ וליפַא ןבָאה
 .דרעפ ענעגנודעג טימ טרעקַארַאפ ןעמ טָאה ןדָאב םעד ןוא ןעוועג טינ זיא

 טמַא-י"א ןופ ןעמוקַאב "ץולחחג וכרמ רעד טָאה ,1920 ,ץרעמ ביײהנָא
 ץעגרע .םירישכמ עטסקיטיוג יד ןפיוקוצנייא טכעלגעמרעד טָאה סָאד .האוולה ַא
 רעד ןרָאװעג זיא רע .ךַאפ ןייז ןיא החמומ א ,רענטרעג ַא טּפַאטרעד ןעמ טָאה
 זיב .קיצנַאװצ זיב טרעסערגרַאֿפ ךיז טָאה םיצולח לָאצ יד ןוא רָאטקורטסניא
 תואצוה יד טקעדעג ענעשעק רענעגייא רעייז ןופ םירבח יד ןבָאה טייצ-טינש
 עידיסבוס לקיטש ַא ןעמוקַאב ךיוא טָאה'מ .טַאנרעטניא םנופ ןוא םרַאֿפ רעד ןופ
 ,"ץולחהע זכרמ ןופ

 ןטמיטשַאב ַא ןעמוקַאבנײֹרַא טָאה םרַאפ יד ןעו ,טינש ןטשרע ןכָאנ
 "גיא רעמ ַא רַאפ ןדָאב םעד ןטיירגוצוצ ןטָארטעגוצ ןעמ זיא ,לטיּפַאק-ץַאזמוא
 טנזױט יו רעמ טכַארבעג טָאה'מ .,רָאיַארעביא ףיוא טפַאשטריװ רעוויסנעט
 םעד טעמכ טרעקַארַאפ טָאה'מ .דרע יד טקיטסימַאב טָאה'מ ןוא טסימ ןרופ
 "סגירג ַא רַאפ ןרָאװעג טמיטשַאכ זיא גרָאמ ןעצ ןוא רעטניוו ףיוא חטש ןצנַאג
 ,ןטרָאג

 ,טנענַאמרעּפ םרַאפ רעד ףיוא טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,םיצולח יד ץוחַא
 ןופ םיצולח --- 1920 רעמוז ןיא --- טקיטפעשַאב קילייוװטייצ ןעוועג ךיוא ןענעז
 סנגעוורעטנוא עשרַאװ ןיא ןקעטש ןבילבעג ןענעז סָאװ ,עניארקוא ןוא דנַאלטור

 ַא םרַאפ רעד ןיא טכירעגפיוא עקַאט ןעמ טָאה ייז רַאפ ,לארשי-ץרא ןייק
 רעביא ןעגנַאגעגכרוד םיא ךרוד ןענעז רעטניוו ןופ ךשמ ןיא ,"םיצולח תיב;
 רעד ןיא טעברַאעג ןבָאה עניַארקוא ןוא דנַאלסור ןופ םיצולח יד .ןָאזרעּפ 0
 טָאה ןיוה םיצולח סָאד .ןתוכרטצה ערעייז עלַא ןעמוקַאב ןבָאה ייז ןוא םרַאפ
 הביסירקיע יד ןעוועג זיא ןוא םרַאפ רעד ןופ תואצוה יד טרעסערגרַאפ קרַאטש
 ,רָאי ייווצ עטשרע יד ןיא טיציפעד ןופ

 (1920 ,ייי"א עדנטעברא סָאד;)

 ןטַאטשרַאו טא סעמרעפ

 "דנַאל ןענדרָאוצניא טציא ךיז טמענרַאפ ןליוּפ ןיא "ץולחה, ןופ .ק .צ רעד
 האובת יד זיא ןציה יד בילוצ .רָאי ןקידנעמוק ןפיוא סמרַאפ עכעלטּפַאשטריוװ
 יד ןופ עגַאל עלעיצנַאניפ יד .ןטָארעג ןעװעג טיג רָאי ענעגנַאגרַאֿפ סָאד
 ןוא וועשינמ ןיא סמרַאפ יד ןטילעג ןבָאה סרעדנוזַאב ,ערעווש ַא זיא סמרַאפ
 .טיציפעד ןסיורג ַא טימ רָאי-סטעברַא סָאד טקידנערַאפ ןבָאה סָאװ ,ןעשטישזרג

 סָאד טכַארבעגנײרַא טָאה עכלעוו ,ענדָארג ןיא םרַאפ יד זיא םַאנסיוא ןַא
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 יד ןשיווצ ןרָאװעג טליײטרַאפ זיא חויר רעד .חוויר קרַאמ ןָאילימ 2 רָאי

 ,י"א ןייק תואצוה-עזייר ףיוא ,םרַאפ רעד ןיא טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,םירבח

 זיא ,"טרָא,; ןופ ןעמוקַאב טָאה "ץולחה; רעד סָאװ ,האוולה רעד קנַאד ַא

 טייצ עטצעל יד .םרַאפ רעװַאכָארג רעד ןיא עגַאל יד ןקיטסעפרַאפ וצ ןעגנולעג

 ןטעברַא לעװָאק ןיא :ןטַאטשרַאװרַאילָאטס עיינ ןרָאװעג טנפעעג ךיוא ןענעז

 ןטעברַא קעװַאלצָאלװ ןיא : ןטַאטשרַאװ-רעסָאלש ;8 -- קסלעיב ןיא ,םירבח 0

 ןריטסיזקע סָאװ ,ןטַאטשרַאװ לָאצ עניײמעגלַא יד ,6 -- עשזמָאל ןיא ,םירבח 0

 ןיא ןענעפע ןיא ךיז ןטלַאה ,םעד ץוח ,13 טפערטַאב ,ןליוּפ ןיא "ץולחה/,, םייב

 -עגרעטנוא טינ זיא טעברַא עצנַאג יד .ןטַאטשרַאװ עיינ טייצ רעטסטנעָאנ

 טריפעגנָא זיא ןוא ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ךרוד ןרָאװעג טציטש

 ,תוחוכ ענעגייא טימ ןרָאװעג
 ,(1922 רַאורבעּפ ,17 "גנואיירפַאב;)

 ןענָאיַאר ענעדישרַאפ ןיא הרשכה

 -עגניירַא טָאה ,סַאג רעשידיא רענײמעגלַא רעד ףיוא גנומיטש:-הילע יד
 יד ןיא טנגוי-רעטעברַא ןוא רעלַאנָאיצַאנ רעשידיא רעד ןופ רעטנזיוט טּפוטש
 םיפינס 220 ןיא ןטקָאװעגסיוא םיצולּפ זיא עיצַאזינַאגרָא יד .ןעייר-"ץולחה;
 ,ק .צ םעד ןעגנואווצעג טָאה סָאד .רעדילגטימ 5000 בורק ןופ לָאצ ַא טימ
 עכלעוו ,תוחוכ יד ץניָארּפ רעד ןיא ןעניפעג ןוא טעברַא יד ןריזילַארטנעצעד
 םעד וצ .טנעמָאמ ןלופתוירחא ַאזַא ןיא טעברַא יד ןריפ וצ ןפלעהטימ םיא ןלָאז
 -עפנָאק-זיירק 4 ןעמוקעגרָאפ ןטַאנָאמ 2 עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ןענעז קעווצ
 ,קסירב ןוא לעװָאק ,עשרַאװ ,ענליוו ןיא :ןצנער

 ןופ ןטאגעלעד 7 ןעמונעג לײטנָא ןבָאה ץנערעפנָאקיויירק רענליוו ןיא
 .ק .צ ןופ רעיטשרָאפ 2 ןוא (רעדילגטימ 1000 ךרע ןַא) ןטקנופ 4

 :סעיצוטיטסניא:הרשכה עלַארטנעצ 2 ךיז ןעניפעג טנגעג רענליוו ןיא
 -לפמורט , ןוא (תורבח 3 טימ םירבח 12 רַאפ ענַאימשָא ןיא יירעלשיט) "היזרא,
 ,(םירבח 20 רַאפ ענליוו ןופ .מָאליק 8 ,עמרעפ עכעלטפַאשטריװדנַאל ַא) "הירוד
 זיא'ס .ץניװָארּפ רעד ןיא ןבעל ליפ ןײרַא ןגָארט סעיצוטיטסניא עקיזָאד יד
 10 ןטעברַא'ס ואוו ,ענילעגיא ןיא קירבַאפילגיצ יד ךיוא ןענָאמרעד וצ יאדכ
 עטשרע יד ןרָאפעגּפָא ןיוש זיא "היזרא; יירעלשיט רעד ןופ ."ץולחה, ןופ ח"ח
 -עגרעביא ןייז ןלעװ עכלעוו ,(הרבח 1 ןוא םירבח 10) י"א ןייק םירבח הצובק

 -תודחא, ןופ ןעייר יד ןיא רעפמעק .צָאס-,נויצ ןוא דודג ןיא רעטעברַא ענעבעג
 ,("ןויצ יריעצ, ,ס .צ ןיא רעדילגטימ ןעוועג ןענעז ח"ח עלַא טעמכ) ?הדובעה
 קילדנעצ עכעלטע טלייצ עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא-"ריעצה-ץולחה, ַא טריטסיזקע'ס

 23 ןופ טעטימָאק-ןָאיַאר ַא טלייוװעגסיוא טָאה ץנערעפנָאק יד .ןעגנולײטּפָא
 ."ןויצ-יריעצע ןופ םירבח ןענעז 2 עכלעוו ןופ ,ןָאזרעּפ

 ןט26 םעד ןעמוקעגרָאפ ץנערעפנָאק-זיירק יד זיא ןלױּפ"סערגנַאק ןיא
 רעייטשרַאפ ,ןטַאגעלעד 56 טקילײטַאב ריא ןיא ךיז ןבָאה'ס .וָאכָארג ןיא ,ינוי

 ,תורבח ןוא םירבח 1400 ךרע ןַא ןלייצ עכלעוו ,תודוגא 40 ןופ
 טענעפַאשעג-יינ יד ןריפניירַא ןעוועג זיא ץנערעפנָאק רעד ןופ עבַאגפיוא יד
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 יד ןופ טנעצָארּפ 75 טעמכ .גנוגעוַאב רעד ןופ םינינע יד ןיא סעיצַאזינַאגרָא
 ,טעברַא יד טיײנַאב ןבָאה ייז רעדַא עיינ ןעוועג ןענעז סעיצַאזינַאגרָא עטקילײטַאב
 ןיא טינ ךיז ןעניפעג ,וָאכָארג רעסיוא ,סעיצוטיטסניא-הרשכה עלַארטנעצ ןייק
 .רעטרע יד ףיוא טייקיטעטיהרשכה א םירבח יד ןריפ ךָאד ,ןלױּפ-סערגנָאק
 ,וװ .ַא ,א רענטרעג ,ןעיירעלשיט ,תוצובק עכעלטפַאשטריװדנַאל ןריטסיזקע'ס

 "נָאק רעד ףיוא עגַארפ עלארטנעצ יד ןעוועג זיא תיתוברת הרשכה יד
 טעברַא-סגנואיצרעד ַא טרעדָאפ ןטנעמעלע עיור ,עיינ ןופ סולפוצ רעד .ץנערעפ
 הצעומ ַא ןרָאװעג טלייוװעגסיוא זיא'ס .תוחוכ ןיא לגנַאמ רעד קרַאטש זיא סע ןוא
 "ףויצ יריעצ/ע ןופ םירבח 2 עכלעוו ןשיווצ ,ח"ח 4 ןופ תילילג

 ןט31 םעד ,לעװָאק ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ןילָאװ רַאפ ץנערעפנַאקיזיירק יד
 (םירבח 6-700) ןטקנוּפ 20 ןופ ןטאגעלעד 25 טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס ,ילוי
 םירבח יד ןבָאה ,עיצוטיטסניא-הרשכה עלַארטנעצ ןייק ןילָאװ ןיא קידנבָאה טינ
 טריטסיזקע'ס .תוחוכ ענעגייא טימ םירבח יד ןענדרָאנײא וצ טגנערטשעגנָא ךיז
 ךיז ןיא טסילש עכלעוו ,"ףסֹוי ץובק, הצובק טכעלטפַאשטריװדנַאל עסיורג ַא

 ןוא עסַאק ןייא ןופ ןּפיצנירּפ יד ףיוא טקינייאראפ ןענעז סָאװ ,תוצובק 32 ןייא
 "ץרא ןיא םיצובק עסיורג יד ןופ רעטסומ ןכָאנ ,ןבעל ןופ ןעגנוגנידַאב עכיילג
 ,לארשי

 ייב ןוא (םירבח 10) עירדנַאסקעלַא ןיא ןעיירעקאהנייטש 2 ןדיטסיזקע'פ

 ,טעברַא עשיזיפ רַאפ ןלעטרַא עניילק ָאד ןעגעז םעד ץוח ַא .(םירבח 26) ינרַאס
 ןוא םירבח 2 ןופ הצעומ א ןרָאװעג טלייװעגסיוא זיא'ס ,װ .ַא ,א ןטַאטשרַאװ

 ,"ףסוי ץובקק ןופ רבח א ןופ
 ,טסוגיוא ןט7 םעד קטסירב ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ץנערעפנַאק-זיירק עטצעל יד

 טימ רעסעילָאּפ :ןענָאיאר 2 טקינײארַאפ ןעוועג ןענעז תובס עשינכעט םילוצ

 32 ןופ ןטַאגעלעד 38 טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס ,טנַאק רעקָאטסילַאיב"ענדָארג

 ןלעוטקעלעטניא םעד טימ טנכייצעגסױא ךיז טָאה ץנערעפנַאק יד .,ןטקנוּפ

 ןשיוצ .ןגַארפ עלַא יד ןטכַארטַאב ןטסנרע ןוא ןטאגעלעד יד ןופ לעטשנעמַאזוצ

 "ץולחה; רעד זַא ,עיצולָאזער ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא זיא טעיצולָאזער ערעדנַא

 ףיוא דנַאל סָאד טיוב עכלעוו ,י"א ןיא םידכועה תורדתסה רעד ןופ לייט ַא זיא

 ,תודוסי עשיטסילַאיצָאס

 עיסעלָאּפ רַאפ ןטעטימָאק-זיירק ערעדנוזאב 2 ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןענעז'ס

 םירבח 3 ןײרַא ןעייג הצעומ רעקָאטסילַאיב-עגדָארג ןיא .,טנגעג רענדָארג ןוא
 ,+ .צ ןופ

 לעטשנעמַאזוצ ןשיאיײטרַאּפ םעד ןגעוו ןקרעמַאב וצ טנַאסערעטניא זיא'ס
 לייטנייא םעד ןגעוו דליב ַא טיג סָאד .ץנערעפנָאק רעד ףיוא ןטַאגעלעד יד ןופ

 :ןלױּפ ןיא *ץולחה, ןופ טעברַא רעדנריפנָא רעד ןיא ןעײטרַאּפ יד ןופ
 .ג"עופ 3 ,תודהאתה 4 .צ .צ 15 :ענליוו
 .צ"עופ 3 ,תודחאתה 9 .צ .צ 13 :ןלױּפיסערגנַאק
 .ודחאתה 2 ,רורד 5 .צ .צ 6 :ןילָאװ
 3 .צ 12 ,צ"שופ 15 :ענדָארג-קסירב

 (1923 רצבמעטּפעס ,4 י"גגואיירפאב;;)
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 קָא ס ַא ב הש מ

 דניק ַא ופ ןיא יד טימ

 טָאה ןטלעוװו עקידנעײטשטנַא ןוא עקידנעלשירקעצ ןופ זיורבפיוא םעניא
 -גנַאלק ןוא רעפרַאש רעד לגניא ןטעילעמשטירּפ ןופ ןגיוא יד ןיא טצילבעגפיוא
 .ץו ל ח ה :ןעמָאנ רעלופ

 ּפָא ןכליה ,ןטנָארפ יד ןופ סרענוד יד ּפָא ךָאנ ןכליה םיקחרמ יד ןיא
 רעסיורג רעד טילבעצ ךיז טָאה ּפָאק ןייז רעביא רעבָא .ןגיושטנַא ןרעוו -- ןוא
 ,גנַאלק ןקיזָאד םעד טימ טמערוטשעגפיוא טָאה המשנ ןייז ןוא גנילירפ

 -עטַאט ןופ .טרָאװ עקיזָאד סָאד ןסירעגניירַא ךיז טָאה טנעָאנ רעד ןופ
 ןטימ ןוא הרבה רעשיזנכשא רעד טימ ,רעדורב םענעסקַאװרעד ןופ ,זיוה סעמַאמ
 ןדָאב ןיא ןעלצרָאװ ענייז טימ םיוב ַא יװ ןעמוקעג זיא רע .'ח ןפיוא ּפָארט
 "םכיחא ינפל ורבעת םיצולח/ :ןליוהרַאפ ןוא רָאלק ,ך"נת ןיא ןסקַאװעגניײרַא

 יד ןופ ,"רדחק ןופ טלַאשעגסױרַא טציא טלָאװ רע יו טקנוּפ ,(חי ,ג םירבד)
 רבדמ םעד ןיא רָאי קיצרעפ טלגָאװעג טָאה קלָאפ סָאד תעב ,ןשינעטסיװ עטייוו
 ןעגנורַאג הלואג יד ןוא המשנ ןייז ןיא יײרעפַאלקש רעד ןשיווצ ןבעל ןייז ןופ
 טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ ,םַאטש ןקידמיאלּפ-יאלּפ םעד ןופ רעדורב ַא ןוא ןוז ַא יו

 ךיז ןרעבָארעד ןוא תולפיש רעדעי ןופ ןעיײרפַאב וצ ךיז ידכ ,רעדנַאװ םעניא
 ,םערוטש טימ דנַאל ןייז ןיא אפוג

 ןָא טציּפש ןוא לייו ַא ףיוא ןגיוא ענייז וצ טסילש לגניא סָאד ןעוו ןוא
 ,דַארַאּפ ןיא ןרישרַאמ סָאװ ,ןטַאדלָאס ןופ טירט ףיוא רע טּפַאכ ,ןרעיוא ענייז
 חיר א רעכעליזָאנ ענייז ןיא רַאּפש ַא טיג דלַאב ,לייו ַא ףיוא רָאנ רעבָא

 קידנציז ןוא .דרע רעטשטנעבעג ַא ןופ טַאמָארַא ןַא ,רעדלעפ ענעטינשענּפָא ןופ
 רע טקוק ,בשומה םוחת ןופ לטעטש ןשיסור םעד ןיא שיט ןקידתבש םייב
 ןופ טרעקעגמוא סָאװרָאנ ךיז טָאה סָאװ ,רעדורב ןרעטלע ןייז ףיוא טפַאגרַאפ
 : "ץראה תרמזמ , לדנוגינ ַא לָאמעלַא טיצרַאפ ,רעדורב רעד ,רע .עניַארקוא

 ,ןבעל רעטסעווש רימ גָאז ---

 :ןגערפ סעּפע ריד לע ךיא
 ?עניטסעלַאּפ ןיא ןָאט וטסעװ עשז-סָאװ
 ,ןדיינש ןרָאק ןטרָאד לעוװ ךיא ---

 ;ןדייל תולג ןייק רָאנ יבַא
 -- -- -- עניטסעלַאּפ ןיא רָאנ יבַא

 ,לדיילק ןציס ַא ןיא ןייג לעװ ךיא
 ,לדיימ שידיא ַא ןייז וצ רָאנ יבַא

 -- -- -- .עניטסעלַאּפ ןיא רָאנ יבַא

 ;טלַאטשעג ריא זיא סָאד ןוא ,רעטסעוװש יד ךיוא טרישרַאמ הנחמ רעד ןיא
 .טנַאה ריא ןיא עסָאק יד ןוא ףוג ריא ףיוא לדיילק טנווייל ַא

 "ידנ'רוכישרַאפ רעד ןָאטעג רַאּפש ַא טָאה בשומה םוחת ןופ זיוה םענעי ןיא
 טימ ןעמַאזוצ טרעדנַאװעג טָאה לגניא סָאד ןכלעוו וצ ,דנַאל ַא ןופ טַאמָארַא רעק
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 טנעָאנ ױזַא ןרָאװעג זיא דנַאל עקיזָאד סָאד --- טורעג ןוא טרעדנַאװעג ,םיטבש יד
 ןפָאלעגנָא זיא טינש ןופ טייצ יד  טירט-סופ ענייז רעטנוא טעמכ טָא-טָא .םיא וצ
 ,ליפיוזַא לָאמ טרעדנוה ןבעגעגסױרַא טָאה ץייוו יד ןוא

 תעב ןעמַאזוצ ןסעזעג ןענעז תיב-ינב יד ןעוו ,תבש םוא ןעוועג זיא סָאד רעבָא
 ןענעז טינש רעד ןוא לדיילק ןציס סָאד ןוא תורימז ןעגנוזעג טָאה רעדורב רעד
 טלעטשעגפיוא רעצימע טָאה הלדבה רעד ךָאנ ךיילג .ןוגינ ַא ,גנאזעג ַא זיולב ןעוועג

 -- ןעניגַאב קיטנוז ןוא ןעייווצ ףיוא טלייטעצ ןרָאװעג זיא בוטש יד .הציחמ ַא
 ,ןוז ןרַאפ רענייא ןוא ןטַאט ןרַאפ רענייא : ןגעוו ייווצ ןגיוצעג ךיז ןבָאה

 .טרַאװעג ןבָאה ןוא ןֿפָא ןגעוו ןענַאטשעג ןענעז'ס

 ןבָאה ןגעטש עלַא .ןעגנַאגעג טלָאמעד זיא עצנַאג יד ,טלעוו יד ! ןייג ! ןייג

 טנַאּפשעג ןבָאה ןעיײמרַא .קעווַא --- ןוא ןעמוקעג ןענעז ןענָאלַאשע ,טרעדנַאװעג
 ןבָאה ןסַאג ,טלדניוװשעג --- ןפָאלעג ןענעז ןטקַארט יד .םיקחרמ ןעגנולשעג ןוא

 ,ןגָאזוצ ןופ עפש ַא טימ טילבעצ ךיז ןבָאה רענטרעג-סקלָאפ יד , טרירטסנַאמעד
 "ןטַאקַאלּפ רעקידוועיירש טימ ,טדערעג ןבָאה ןרעיומ יד ךיוא .סעיזיוו ןוא תואובנ
 .קידנרעטנומרעד ,קידנגָאװצ רעבָא ,ךַארּפש

 ןזָאל ךיז ןרעיומ ןוא רעזייה יד ךיוא ןלעו טָא-טָא : טכודעג ךיז טָאה'ס
 סָאװ טלעװ ָא רעד ןיא ןביילב ןייטש סע ןעמ ןָאק יװ לייוו ,ןיירַא געוו ןיא

 ,עיסעצָארּפ עסיורג ןייא ןעוועג זיא ץלַא 1? רעדנואוו םוצ סיוארָאפ טרישרַאמ
 "פיוא ןקילייה ַא טימ ןעמונעגכרוד ןצנַאגניא רעבָא ,עיגילער ןופ ןלָאבמיס ןָא
 ,שרוק תדרח ַא -- רעטיצ

 "רעד ,ןשירענָאיזיװ םעד וצ טלעוו רעד ןופ טורשרַאמ רעד ןעוועג זיא'ס
 ...ןטרַאגעג ןוא ןקידנטרַאװ

 "יוויצ רעד ןשיווצ טשינ ,סרעייג יד ןשיווצ ןעוועג זיא "ץולחה;ק רעד ךיוא
 ,עיצילימ רעד טימ סָאג ןטימניא רָאנ ,ןרַאוטָארט יד ףיוא סָאװ גנורעקלעפַאב רעל

 ,עקיליוויירפ ןוא רעטילימ

 ,טייקטסנרע רעדנוזַאב ַא ןופ סעּפע ןַאּפש ןייז ןיא ןעוועג זיא'ס רעבָא
 ןעלקיּפ סע ןעו רַאטיג ַא ןופ ךליהּפָא רעד יו ,טײקטמַאזנייארַאפ ןופ סעּפע

 ,ןטיימורט יד ןרעטיימורט'ס ןעוו טיילפ א ןופ גנַאלקרעדיװ רעד יו ,ןקיוּפ יד
 רעקידנזיורבפיוא רעד ןיא טירט ענייז ןופ ָאכע רעד ןעוועג זיא טמותירַאפ יו
 ,טלעוו

 טנעה ליפיוזַא םיא וצ ךיוא טעכַאפעג ,טרעטַאלפעג ןבָאה תמאה ןעמל

 בוט-םוי רעד רעבָא ,טנעָאנ יוזַא ןעוועג זיא דיירפ יד ,קילג סָאד .רענעפ ןוא
 טיג טָאה רע .ןסעגרַאפ אפוג ךיז לָאז רע זַא ,ט'רוכישרַאפ טיג םיא טָאה
 ןבָאה רענעפ יד .םיא טפור סָאװ טנָארפ ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,ןסעגרַאפ
 ײױזַא ןצרַאה םוצ טנעָאנ ױזַא ןעוועג זיא ָאד עזַאב-רירעּפָא יד ,טרעטַאלפעג
 ןשלעפ טינ רע טעװ רבח רענעבעגעגרעביא ,רעיירטשג ַא יװ רעבָא ,רעייט
 טרַאװ סָאװ עיניל-טכַאלש ענעזָאלרַאֿפ ענעי ןטָאררַאפ טינ ,לרוג םענעגייא ןייז

 ,םיא ףיוא רָאנ ,םיא ףיוא
 םעד וצ טנַאה יד ןקערטשוצסיוא טינ תוירזכא עסיורג ַא ןעוועג זיא'ס

 ןציילפרַאפ ,ןעמענכרוד טינ לָאז טכיל סָאד ,דיירפ יד זַא ןזָאל טינ ,קילג ןטנעָאנ
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 טָא-טָא :קיטיײוװ ַא ,טעמוא רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס רעבָא ,המשנ יד
 םעד טכיירגרעד ןבָאה עלַא ייז :ןעמעלַא טימ טנַאּפשעג ,טרישרַאמ רע טָאה
 . .. ןייג ,ןייג ,ןייג ךָאנ ףרַאד רע ,רע רעבָא ,טקנוּפ ןטרַאגעג

 טָאה רע ,טירט סנעמעלַא ןופ םטיר ןטימ רָאנ ,ןײלַא טנַאּפשעג טָאה רע

 עיסעצַארּפ רעקידנעילַאװכ רעד טימ רָאנ ,טמַאזנייארַאפ טעמכ טּפעלשעג ךיז
 סנעמעלַא ןיא גנַאזעג ןייא ,טקיטכילעצ ,טילבעצ ךיז טָאה סָאװ טלעוו רעד ןופ

 ,ּפעק סנעמעלַא רעביא ןוז ןייא ןוא ץרַאה

 טאוצפאהא  ןאנהאשמו -  הצנמנמו טמא .רק:אשממא  נעימנאמ

 ןשיסור םעד ןופ זיוה סעמַאמ-עטַאט טימ טלגָאװעגקעװַא טָאה לגניא סָאד
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןכייט-גנילירפ יד .אטילד םילשורי ןייק לטעטש-בשומה םוחת
 -רַאפ טרעדנַאװ -- טייג רע .סעגערב ערעייז וצ קירוצ ךיז ןעיצ ,טציילפעצ
 ןוא םערוטש םעד טמיוצעג ,ןעגנואוצַאב טָאה רע טינ טסייו רע .טמולח
 ,תולוק ףיוא טּפָאכ ןוא וצ ךיז טרעה רע ,ץיײלפּפָא םעד טקיאורַאב טָאה רעוו

 ,םיצולח יד -- ייז ןענעז טֶָא .םיקחרמ יד ןיא טקוק ןוא קירב ןפיוא טייטש רע
 טקייװעגכרוד זיא סָאװ -- עניַארקוא ןופ רעדניק יד .זייװסעּפורג ,זייווסעּפורג
 רעיײז ,טינ ייז ןענַאּפש טציא .,לארשי ץרא ןייק געוװ ןפיוא --- טולב טימ
 ?ייז טנָאי סָאװ ?יײ טשטייב רעוו .קידנפיול .לענש .לייאעג ןיא זיא טירט
 ,םלוע לש ונובר .-- ןגיוא ערעייז ןוא : עניַארקוא ןופ דחַּפ רעד ,קערש יד : טגָאז'מ
 !ןעזעגנָא ךיז ןנָאה ייז סָאװ

 טינ ,ייז ןופ סױרַא טקוק םיטילּפ-םָארגָאּפ ןופ רעדיוש רעד טינ רעבָא
 .רעטכעלעג ןוא דיירפ ,טימ ייז ןעגנערב גנַאזעג ַא ,רעלגָאװ ןופ רעטיצ רעד

 ,דיירפ רעד טימ ןוא ןעוועג תירב תרוכ ייז ןבָאה ןבעל ןופ טעמוא ןטימ

 -תואלפנ-:השוע יד ןופ טינ יז ןענעז יצ :טשודיחרַאפ טקוק לגניא סָאד
 טכיל םעד ןוא ןטכענ ןופ ליורג םעד ןשיוװצ סע ןעמ טייג ױזַא טָא ? ןשטנעמ

 דרע רעד ןשיװצ קירטש םענעגיוצעגסיוא םעד רעביא ? ױזַא טָא ? ןגרָאמ ןופ
 ?דנַאל ןטרַאגעגסיוא ןטייו םעד ןוא רעטקעלּפַאב טולב טימ

 ןיא ןענעז -- ייז ןוא לגניא סָאד ףיוא ךיז טּפַאכ ןגרָאמירפ ןייא ןיא
 ןופ ,טעברַא רעייז וצ וצ ךיז טקוק ןוא טייטש רע ,ץלָאה ןקַאה ייז ,ףיוה םעד
 ,םינועבג יד ןופ טינ ייז ןענעז ? םירוחב ָא-יד ןלַאפעגּפָארַא ייז ןענעז ןענַאװ
 ?רעגערט-רעסַאװ ןוא רעקעה:-ץלָאה יד

 ןבָאה ייז זַא ,םיא ךיז טכוד'ס ,וצ םיא ייז ןפור טיײציורּפָא רעד ןיא
 ךיז ןרעק ייז ןעוו ןוא ."גנוע יארוק ...ךתוכלמב וחמשי; ןוגינ ַא ןגיוצרַאפ
 סױרַא רענייא ךיז טּפָאכ ,הכאלמ רעייז וצ סָאטַאּפ ןקידרעטַאלפ ַא טימ םוא
 ןייק טינ יז ןענעז עשזיןיוש ."ונבל ,ךַא ,ונבל רהטו ,ונבל רהטו, ַא טימ

 ידכ ,ערעדנַא ןופ דניז יד בילוצ תולג ןטכירּפָא קעװַא ןענעז סָאװ ,םיקידצ

 ? ןעגנַאגַאב טינ ןענעז ייז סָאװ ,תורבע רַאפ הבושת ַא ןעמענוצסיורַא

 ןופ ןליורג יד טלגיזרַאפ טולב רעייז טימ ןבָאה סָאװ ,עלַא יד : ױזַא טָא

 רעכעליירפ ןכַאמ וצ ,לגָאװ רעייז ןיא ,חוכ גונעג טגָאמרַאפ ךָאנ ןבָאה ,עניַארקוא
 ןבָאה דיא ןופ רעמָאי ןוא ןייועג עטקיטשרַאפ סָאד .ןטלעצעג עשידיא יד
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 םעד ,םיא ןבָאה ייז ןוא ,ןבעל רעייז ןופ םערוטש םעד ןיא טלקיוועגנייא ייז

 ,טסול-טגנבעל ןוא דיירפ טימ ןעוועג הכזמ ,לגניא

 -ישטשמָארגָאּפ ןוא ןטידנַאב ןגעק םינּפ לא םינּפ ןענַאטשעג ןענעז סָאװ יד

 טימ ןוא קידרעּפָאה ןייג ,אפוג ךיז וצ לירט ןביילב וצ ןזיװַאב ןבָאה -- סעק

 ,ץלָאטש

 ַא ,ןפרָאװעגמוא טינ ייז טָאה רעבָא ,טעוועשובעצ ךיז טָאה םערוטש רעד

 םעד טרעיײלשרַאפ ,טליהעגנייא טינ טָאה רע ;דרע רעד וצ ןָאטעג רעדיילש
 ,תוחוכ עלַא טריזיליבָאמ ,ןגיוא ערעייז טיירב ןסירעגפיוא טָאה רע .ןרעייז םינּפ

 ! ןייג ,ןייג .ןגרָאמ ַא ָאד זיאס :טרעטיצעגפיוא ,טלּפַאצעגפיוא טָאה ץרַאה סָאד

 (ח"צרת ,ייםינפבמ;)



 ןגעוו עלַא ךרוד הילע

 הילע ןַא ָאד זיא סע ."הילעג טרַאװ םוצ ןשטייט ליפ ָאד ןעגייז סע . . ,

 .ןטרשי ץרא ןײק ןײג סָאד -- הילע ןַא ָאד איס חא ,רעטײל ַא ופ פערט ףיוט

 'תביש ןופ גגוגעװוַאב יד ; גגורעדנַאטװ רימ ןסור דגא? רעדג8 ןַא ןיא ןײג סָאד

 ןַא ,טנורגּפָא ןוב ,תולג ופ חילע ןֵמ זיא סָאד .םילצ וָא רימ ןסור ךריצ

 ןיט הילע ןַט ךיוט זיא סָאד ,טײהײרפ ןוב דומל םוצ ,דנַאלרעטַאפ םוצ הילצ

 הילע ןַא ,ןעגגונעפאה ןופ ,עיזיװ ןופ ,טסײג ןופ ,חכ ןפ הילע וא -- תומכ

 .דיחי םעד ןופ ,טלָאּפ םעד ןפ ,סָאלט םעד ןופ

 ןָאסלענעצַאק .ב
 לא לא
* 

 רָאנ לארשי ץרא ןיא רָאנ טינ ןעז ןצ ײז תוכז םעד טַאהעג בָאה ךימ

 ,הגחמ רעײז וצ רעהעג ךיא ,ײז ןופ רעגײא ןיב ךיא .ןהַא געט ןפױא ךיוא

 ,רעכעל ָאטעג ערעטצניפ יד ןוס טז ַא ,סָאג רעשידיא רעד ןופ ןז ַא ןיב ךיט

 .ןשטנעמ עקיזטו יד סױרַא ןעגײז סע ןעגַאװ ןטפ

 "ײַא טימ יד טגַאֿפשעגכר|ד סוסוצ ןבָאה ײז .םוטעמוא ןופ ןעמוק ײז

 ךיו טרעה .רגַאלסור ןוס סעטָאלב יד ןוא עגיַארקוא ןפ סעפעטס עטקעדַאב

 .ןרעיא ערעײא שיט ןכליהּפַא טעװ טירט ערעײז ןופ לוק רעד ווא ,ײא טוג

 טירט ערעײז ןפ רעטסילפ םעד ןרעהרעד טעװ ריא ןוא ה3 טוג ךיז טרעה

 ירָאב ,(געטש'גרַאב סידוגײטשַאב ןא טידורעטעלק ,תוירברמ רעביא קידנעײג

 ןופ םירבק טא ןשיגעטסיװ ךיו רעטווא ןוָטלעג טידנבָאה ,טעטַאג טא סעװ

 .עינעמור ןיט טרָאּפ ַא ןב ןקילב ערעײז טסידגנעדנעװ ,םיטודק ערעײז

 . ופי ןײק ןפיש ּפָא ןמיװש טרָאּפ םעד ןפ

 ןַאמציײװ םייח
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 וַאםסל ענע צ8אק .ב

 הילע יד

 טרעטנעענרעד טָא ןוא --- ריא ףיוא טקוקעגסיוא רימ ןבָאה ןבעל עצנַאג סָאד
 ןוא ,"ץולחה, ןופ סעילַאװּ יד ךיז ןעלקייק דנַאל וצ דנַאל ןופ .העש יד ךיז

 ךרוד זנוא וצ טרַאּפשעגוצ ןוא טלייאעגוצ ןיוש ךיז ןבָאה סעילאווכ עטשרע יד
 ןטסינַאיגעל יד זנוא טימ ָאד ןיוש ןעגשז סע .םילוגלג ןוא ןעגנורעדנַאװ יילרעלכ

 יד ןוא דנַאלסור ןוא ןליוּפ ןופ םיצולח עקיצנייא ,עניטנעגרַא ןוא עקירעמַא ןופ

 .עינעמור ןופ הילע-סקלָאפ ַא ןופ רעגנערב-הרושב

 עלַאנָאיצַאנ יד טוואורפעגסיוא ןרעװ לָאמ סָאד טעװ ןגעוו ייווצ ךרוד

 עקידײשטנַא ןוא עטצעל סָאד רשפא -- הפוקת רעונוא ןופ גנוגעווַאב-הלואג
 ,רעגערט ןוא ןטלַאהניא עריא ךרוד ,הילע רעייג רעד ןופ חוכ ןכרוד --- לָאמ

 ןעמענוצפיוא ןענַאגרָא טכַאמ עלַאנַאיצַאג יד ןופ ןוא דנַאל ןופ חוכ ןכרוד ןוא
 ,הילע עקיזָאד יד

 גנוקעלּפטנַא עטסקידרקיע יד זיא ,הילע-רעטעברַא יד ,הילע עשיצולח יד
 יב טרעװ סָאװ ,קלָאפ ןדעי ןופ ןבעל ןיא חוכ ןקידנרעּפכורפַאב םענעי ןופ
 ,ןביילקסיוא ךיז טוט עטכישעג יד .תוכ רערענַאיצולַאװער ןפורעגנָא ערעדנַא

 עריא ,קלָאפ ןופ ןבעל ןיא ןשינערעקרעכביא ןוא ןעגנורעדנע ןריפכרוד םייב
 "לוויירפ יד סע ןענעז ייז ןוא ,ןליוו ריא ןופ רעכעלקריװרַאטפ יד ,םיחילש עיירט
 ןופ רעבירַא זנוא וצ ןעקניוו סָאװ ,עקינעי יד סע ןענעז ייז ,קלָאפ ןיא עקיל

 רעפסָאמטַא רעד טימ ,ץרַאה רעייז ןופ םאלפ םעד טימ תורוד עטייוו ןוא עטנעָאנ

 רוג זנוא ףיױא טוט ןוא ןבעל רעייז טימ סע ןבָאה ייז ןוא ,ןבעל רעייז ןופ

 ,שטנעמ ןופ השודק יד ,קלָאפ ןופ עביל יד ,טייהיירפ ןופ טכיל סָאד ןעוועג

 ןוא טכילפ עכעלנעזרעפ יד ,אובל דיתעל ךָאנ המשנ רעד ןופ טּפַאשקנעב יד

 .ןבעל ןרַאבטכורפ א ןופ לוע םעד

 טרעדנוהרָאי רעזנוא ןיא גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס יד ןעוועג טלָאװ סָאװ

 גנוגעװַאב רעד וצ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ ןרענָאיּפ רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןָא

 ןופ טייהיירט יד טקעוועגפיוא ריא ךרוד ןבָאה ןוא ןטַאלק ןוא ןזיירק עלַא ןופ

 ןוא המשנ רעייז ןופ טייקשירפ יד ,טנגוי רעייז ןופ רעייפ סָאד ,טסייג רעייז

 ןרענָאיּפ עקיזָאד יד ןָא ןעוועג טלָאװ סָאװ ? רעטלע רעייז ןופ טײקמַאזכַאװ יד

 "טגנואײטשטנַא רעד רעדָא ,רוד רעזנוא ןופ גנוגעווַאב-סטייהיירפ עלַאנָאיצַאנ עדעי

 ? תורוד עקיטיײצרַאֿפ יד ןיא טעיגילער ןופ דָאירעּפ

 ןופ גנורעייפ יד יװ זיא -- גנוגעװַאב-ןריטנולָאװ יד ןוא םזיצולח רעד

 טקילײהעג טינ טרעוװ הפוקת עייג ןייק .קלָאמ ןופ ןבעל ןיא בוט-םוי ןסיורג ַא

 ןייז ךיז טקעלּפטנַא סע ,ןביוהרעד ייז ךרוד טרעוו קלָאפ ןופ המשנ יד יז ןָא

 יו ,רוטַאנ רעד ןיא גנילירפ רעד יו .הרובג ןוא טכַארּפ ןכַאװרעד סע ,חניכש

 ,קלָאפ ןופ ןבעל ןיא גנוריטנולָאװ יד זיא יֹוזַא ,שטנעמ ןיא עביל יד
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 -סיוא יד .,סנַאסענער רעזנוא ןופ טקנוּפ-סגנַאגסיױא רעד ךיוא זיא סָאד ןוא
 ,רעטנעצ ןלַאירָאטירעט ןופ גנורעדנע יד ,דנַאל ןיא ןבעל רעזנוא ןופ גנוטלַאטשעג

 ןריפוצרעביא טייקידנעווטיונ רעד ןיא גנַאװצ ןכעלרעניא טימ ךיז ןרעמַאלק סָאד
 עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשימָאנָאקע ,עשילַארָאמ ערעזנוא ץַאלּפ םעיינ ַא ןיא

 סָאװ ץלַא ןוא ןבעל-סטעברַא סָאד ,גנופַאש עכעלטפַאשלעזעג רעזנוא ,ןרעטנעצ

 םעד ןָא ןעמעלַא םעד ןופ גנונעפָאה יד זיא סָאװ -- סױרַא ןופרעד טסילפ
 ןבָאה רימ סָאװ ץלַא ?קלָאפ ןיא טכַאװרעד סָאװ ,ןליוו םענעביוהרעד-שיצולח

 "רעטעברַא יד ,ןטסינָאלָאק ןוא רעטעברַא עטשרע יד ,ו"ליב -- טנייה זיב טַאהעג

 ןיא גנוריטנולָאװ יד ,שיאערבעה ןדער סָאד ,גנוגעװַאב-רמושה יד ,גנוגעווַאב
 ןעוטפיוא עשיּפָאקסָארקימ ,רוטַאינימ ַא ןעוועג רָאנ זיא ץלַא סָאד -- ןָאיגעל
 טייקנבעגעגרעביא ןופ עיגרענע יד ,ןטרַאװרעד רימ סָאװ םעד טימ ךיילגרַאפ ןיא
 טינ זיא יז רעבָא ,קלָאפ רעזנוא ןיא טלעפעג טינ לָאמנייק טָאה שפנ תריסמ ןוא

 רעביא טייזעצ ןעוועג זיא יז .דרע רעזנוא ןופ סיוש ןיא טלצרָאװרַאפ ןעוועג
 טכַארבעג ןעמ טָאה טציא טשרע .ןולעפ עלַא רעביא טײרּפשעצ ,ןכייט עלַא

 טימ טּפַאלק הלואג ןופ לוק-תב רעד ,"םלובגל םינב ובשו; : הרושב עסיורג יד

 ךָאנ .רעיוט ןוא ריט רעדנַאנַאפ טלַארּפ ןוא רעצרעה יד רעביא טומ ןוא חוכ
 רעטעטנעּפעג רעד ןוא ,הלואג ןופ םרוטש רעד ןביוהפיוא ךיז טעוו'ס ןוא -- לסיבַא
 םעיינ םוצ ןכַאװרעד טעװ ןוא ןטייק ענייז ןכערבפיוא טעװ ןליוו רעלַאנָאיצַאנ
 .ייןבעל

 ,(1919 ,"הדובעה תודחא;)

 ןיק בָא ד .א

 הילע רעטירד רעד ופ עטכישעג רעד וצ

 רעטירד רעד טימ ןָא טכער טימ ךיז טבייה "ץולחה, ןופ עטכישעג יד
 ןּפורג "ץולחה, ענעדישרַאפ ןפָאלעגרָאפ היא ןענעז ךעלטכישעג ביוא .הילע
 רימ ןלעוו ,(1917 ףוס) רעירפ רָאי ץנַאג ַא טימ טייקיטעט-הרשכה יד ןוא
 יד ןופ הילע יד ןענעכײצַאב ןלעװ רימ ביוא תמא ןגעק ןקידניז טינ רעבָא
 רעד יװ -- הילע רעטירד רעד ןופ רענעפע יד -- ?ץולחה; ןופ םיצולח
 עדנצנעלג סָאד יװ ,גנוגעװַאב רעד ןופ גנורעטיירבסיוא רעד וצ סיוטש רעקיטכעמ
 .גנודנירג ןייז טניז "ץולחה, ןופ עטכישעג רעד ןיא לטיּפַאק

 ןיא .1918 ףוס ןביוהעגנָא ךיז טָאה הילע רעטירד רעד ןופ בייהנָא רעד
 ןּפורג עניילק םירק ןיא ןטרָאּפ יד ןזָאלרַאפ ןביוהעגנָא ןבָאה 1918 רעבמעווָאנ
 םענייק ןופ קידנעמוקַאב טינ ,י"א ןייק ןסירעג ךיז ןבָאה םילוע יד .םיצולח ןופ

 טנרָאװעג ןבָאה דנַאלסור ןיא םזינויצ ןופ רעריפ יד ,טרעקרַאפ .,לעפַאב ןייק
 רעכעלרעפעג ַא זיא געוו רעד לייוו ,י"א ןייק ןרָאפ ךיז ןזָאל וצ טינ םיצולח יד

 ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק ןעמוקוצניירַא ןטָאברַאפ ךיוא זיא ןטנעמוקָאד ןָא ןוא
 רעמירק יד ןופ עזייר רעייז טצעזעגרָאפ םילוע יד ןבָאה ןעגנונרָאװ עלַא ץָארט



 1 ןגעװ עלא ךרוד הילע  הילע עטירד יד

 ַא וצ ץעגרע קידנעמוקנָא ןוא ךעלפיש עניילק טימ ןרָאפעג ןענעז ליפ ,ןטרָאּפ

 עכעלדנעמוא קידנכַאמכרוד ,סופוצ ןעגנַאגעג ייז ןעגעז ,םי ןצרַאװש םייב טרָאּפ

 ,ןכָארבעצ ןוא דימ ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק טּפעלשרעד ךיז ןבָאה ייז זיב ,םירוסי

 ןלָאװשעג ןוא זָאלסטעברַא ,שַאט ןיא הטורפ ַא ןָא ,ןסילשעגּפָא ןוא ןסירעגּפָא

 ןוא ןכָאװ טרָאד ךיוא ןטרַאװ וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ייז ןענעז ,רעגנוה ןופ

 "וטרָאּפ יד .ןרָאפ וצ רעטייוו טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב ןבָאה ייז זיב ,םישדח

 עּפורג ַא טכַארבעג טָאה סָאװ עטשרע יד ןעוועג זיא *ָאקישעמ, ףיש עשיזעג

 סָאװ עקידלארשי עפורג ַא ןוא דנַאלסור ןוא עינעמור ןופ םיצולח 115 ןופ

 -גַאטסנָאק ןופ ןעמואושעגּפָא זיא ףיש יד ,דנַאל ןופ ןביוטעגסױרַא ןרָאװעג ןעגעז

 ,ט"ערת 'ב רדא 'ה דנַאל ןיא ןעמוקעגנָא זיא ןוא 1919 רַאונַאי ןיא לָאּפָאניט

 .ילָאּפילַאג ןבענ דמַאז ןיא געט 6 קידנביילב ןוא םרוטש ןרעווש ַא קידנכַאמּכרוד

 ,טיױט ןוא ןבעל ןשיװצ ןעגנָאהעג טייצ עצנַאג יד ןענעז ןרישזַאסַאּפ יד

 ןוא ןליוּפ ןופ הילע יד טנפעעג ךיוא ךיז טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןבָאה ייז ,1918 רעבָאטקָא ןיא ןעװעג הלוע ןענעז ןפורג עניילק ,עיצילַאג

 ןענעז םילוע עקיזָאד יד ,דנַאלסור ןופ םילוע עטשרע יד ןעוועג םידקמ ָאזלַא

 לעב םתס ןוא עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ,סעיזַאנמיג ןופ רעליש ןעוועג רקיעב

 ןּפורג ןיא ןטריװדנַאל סלַא טעברַאעג טייצ עצרוק ַא ןבָאה סָאװ ,םירוחב עשיתב

 טסעירט ןייק ןעמוקעג ייז ןענעז ןטייקירעווש ןוא תורצ עגנַאל ךָאנ ,"ץולחה, ןופ

 םישדח יירד געוו ןיא ןעוועג ןענעז ייז ,ךיירטסע ןוא דנַאלשטיײד ,עיכעשט ךרוד

 ענעדישרַאפ ןיא טיירּפשעצ ךיז טרָאד ןופ ןוא םיור ןייק טקישעג ךָאנרעד ןוא

 עגעדישרַאפ ןופ הנויח רעייז ןגיוצעג ייז ןבָאה געוו ןפיוא .,עילַאטיא ןיא טעטש

 ךרעב .י"א ןייק ןגָאלשרעד ךיז טיוג ןוא תורצ םישדח עגנַאל ךָאנ ןוא ןטעברַא

 רמושה; עטשרע יד י"א ןייק ןגָאלשעגכרוד ךיוא ךיז ןבָאה טייצ רענעי ןיא

 : טורשרַאמ ןבלעז םעד טכַאמעגכרוד ןבָאה ייז ךיוא ,עיצילַאג ןופ ןּפורג-"ריעצה

 ןופ םיצולח 150 עטשרע יד .ןטּפיגע ןוא עילַאטיא ,ךיירטסע ,עיכעשט ךרוד

 ןפיש ףיוא ןּפורג ריפ ןיא ט"ערת ןסינ ןיא ופי ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז ןליוּפ

 יד ןעװעג זיא םילוע עקיזָאד יד ןשיװצ .ןטּפיגע ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ

 יד ןופ ךשמ ןיא ןָאפ ריא טיהעגּפָא טָאה סָאװ ,ןליױּפ ןופ םיצולח 105 עפורג

 ,לארשי ץרא ןייק געוו ןפיוא גנורעדנַאװ םישדח סקעז

 עינעמור ןופ םיצולח יד ןופ *ָאקישעמ, ףיש רעד ףיוא ןּפורג ייווצ יד

 סָאװ עטשרע יד ןעוועג ןענעז ,ןליוּפ ןופ 105 עפורג יד ןוא דנַאלסור ןוא

 ןעמוקעגנָא זיא ייז רַאפ .גירק ןופ עדנע רעד ךָאנ י"א ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז

 ךרוד י"א ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ ,ריביס ןופ םילוע עּפורג עניילק ַא דנַאל ןיא

 ןענעז סָאװ "ןענָאיגעל עשידיא, יד ןובשח ןיא ןיירַא טינ רימ ןעמענ ָאד) ןַאּפָאי

 עטשרע יד ןעוועג קפס םוש ןָא ןענעז סָאװ ,עקירעמַא ןוא דנַאלגנע ןופ ןעמוקעג

 ,(ךיז רַאפ לטיּפַאק ַא זיא סָאד רעבָא ,גירק ןכָאנ םילוע

 םיצולח רעקילדנעצ ןופ ןּפורג עניילק 1919 ןיא ןעמוקעג ןענעז ןַאד טניז

 ןט4 םעד .ןטּפיגע ןוא עילַאטיא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ךרוד םידיחי ךיוא ןוא

 ןיא ,ַאטלַאי ןופ טרָאּפ םעד ןזָאלרַאפ רָאדלעּפמורט ףסוי טָאה 1919 טסוגױא

 עשיסור עּפורג ַא ךיז טימ קידגריפ ,דנַאלסור ןיא "ץולחה, זכרמ ןופ ןעמָאנ
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 רעדנוזַאב ַא טריזינַאגרָא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא טָאה רָאדלעּפמורט .,םיצולח
 ָארויב-סגנודניברַאפ ןוא -עיצַאמרָאפניא ןַא יו טנידעג טָאה סָאװ ,טמַא-הילע
 יד ןופ םינינע עלַא טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא לארשי ץרא ןוא דנַאלסור ןשיווצ
 .י"א ןייק געוו רעייז ףיוא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןרָאפעגכרוד ןענעז סָאװ םיצולח

 רעד טימ ךַאמּפָא ןַא "ץולחה, ןופ ןעמָאנ ןיא טעמתחעג טָאה רָאדלעּפמורט
 ןעמעגנָא ןגעוו ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ייב "השדח הליסמ; םרַאפ-א"קי ןופ גנוטייל

 ךיוא ןענעז סע .הרשכה עכעלטּפַאשטריװדנַאל רַאפ םרַאפ רעד ןיא םיצולח 0
 -גַאטסנָאק ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ןַאד ,ןטַאטשרַאװ-הכאלמ ןרָאװעג טריזינַאגרָא
 ,דנַאלסור ןופ םיצולח 150 ורק לָאּפָאניט

 "ןַאלסָארע ףיש יד סעדָא ןופ טקעריד סױרַא זיא 1919 רעבָאטקָא ףוס
 -עגקירוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,עקידלאושייץרא לָאצ ַא רעסיוא .,םילוע 620 טימ

 ןשטנעמ ןופ ןענַאטשַאב "ןַאלסָאר, ןופ םילוע טייהרעמ יד זיא ,דנַאל ןיא טרעק
 קורדנייא ןרעטנוא ןוא עניַארקוא ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןופ ןפָאלטנַא ןענעז סָאװ
 טזָאלעג ךיז ,י"א ןיא "הנידמ רעשידיא, ַא ןגעוו ןעגנַאלק עקיד'אמזוג יד ןופ
 ,םיצולח 60 ןופ עּפורג ַא ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ייז ןשיווצ ,דנַאל ןשידיא ןיא
 ךיוא ,1919 רעבמעצעד ןט20 םעד י"א ןייק ןעמוקעגנָא זיא *ןַאלסָאר, ףיש יד
 רעקיטכיו ַא יװ טנידעג לָאּפָאניטנטַאטסנָאק טָאה 1920 רָאי ןופ ךשמ ןיא
 ןענעז טייצנשיוצ רעד ןיא רעבָא ,םיצולח עשיסור יד רַאפ ץַאלּפ-סגנַאגכרוד
 זיא געװ רעד ,טכַאמ רעשיטעווָאס רעד דצמ ןעגנורעטש יד ןסקָאװעג ךיוא
 ןענופעג ןוא טכוזעג טָאה הילע עשיצולח יד ןוא ךעלרעפעג רעמ ןרָאװעג

 ,ןגעוו עיינ

 ןגעוו גנורעדליש עקידנּפעשסיױא ןוא עלופ ַא ןבעג וצ ךעלגעמ טינ זיא'ס

 ריא ןופ רעביירש רעד ;"הילע רעטירד; רעד ןופ םירוסי ןוא ןשינעלגנַאר יד
 : סעיצנַאטס-סגנַאגכרוד ןוא ןּפַאטע ענעדישרַאפ עריא ןשרָאפסױא ףרַאד עטכישעג
 ,עינעמור ,ןליוּפ ,דנַאלסור-סייוװ ,עניַארקוא ןופ ןצינערג יד ףיוא ךעלטעטש יד
 ןשיטַאירדַא ןופ ןגערב יד ,ךיירטסע ,עיכעשט ,דנַאלשטייד ,דנַאלטעל ,עטיל

 ,רעצעלּפ ערעדנַא ןוא עיריס ,ןטּפיגע ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ,עיזַאניילק ,זַאקװַאק ,םי
 ליפ .טירט ןוא טירש ףיוא ןטקַא:-שפנ תריסמ ןוא הרובג עכעלנייוועגרעסיוא

 םייב ,ןטכַאלש ןיא ,ןגעו עלופ-תונכס יד ףיוא ןעמוקעגמוא ןענעז םיליּפעמ
 ערעייז ; ןטידנַאב ןוא רעביור ןופ טנַאה ןיא ןלַאפעגנײרַא ,ןצענערג יד ןייגרעביא
 ,רעטסעינד ןופ ןרעסַאװ יד ןיא ,םי ןצרַאװש ןופ ןטנורגּפָא יד ןיא ןליופ רענייב
 ,קנערק ןוא רעגנוה ןופ ןברָאטשעג ןענעז ליפ .זַאקװַאק ןופ גרעב יד ןיא

 זיא סָאד .1920 ןטימ ןיא טקרַאטשרַאפ סרעדנוזַאב ךיז טָאה הילע יד
 יח לת ןופ גנוקידיטרַאפ רעד ייב רָאדלעּפמורט ףסוי ןופ טיוט ןכָאנ ןעוועג
 רעד ןיא גנורעטסײגַאב ןופ עילַאוװכ ַא ןפורעגסיױרַא ןבָאה ןשינעעשעג עקיזָאד יד
 קורדנייא ןרעטנוא ןבָאה םיצולח רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה .הנחמ רעשיצולח
 ,ןײרַא דנַאל ןיא ןָאטעג זָאל ַא ךיז ,יח לת ןקידײטרַאפ םייב תורובג יד ןופ
 הילע יד זיא 1921 גנַאפנָא ןיא רעבָא .ןגעו עלַא ךרוד ןיהַא קידנעמָארטש
 סָאװ ,ןלױּפ ףיוא עיזַאװניא עשיטסיװעשלָאב יד : תוביס יד .רעכַאװש ןרָאװעג
 לגנַאמ רעד :י"א ןייק ןגעוו יד טרַאּפשרַאפ ןוא עשרַאװ זיב טכיירגרעד טָאה
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 ןופ ןעגנוצינערגַאב הילע עג יד -- רקיע רעד ןוא הילע רַאפ ןעלטימ ןופ

 ףיא ןענופעג 1920 ףוס ךיז ןבָאה םיצולח 4500 לייב .גנוריגער-י*א רעד
 םירק ןופ ןטרָאּפ יד ,עינעמור ,עטיל ,עיצילַאג ,ןילָאװ ןיא ןגעוו ענעדישרַאפ
 ןיא ןייז וצ הלוע טיײקכעלגעמ רעד ףיוא טרַאװעג ןוא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןוא

 ךָאנ טרעװשַאב רעייז ןעוועג זיא סעזיוו ןוא ןטנעמוקָאד ןעמוקַאב סָאד .,דנַאל
 םייב רעדנואו שממ ןויװַאב ןבָאה הילע רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יז .רעירפ
 "גַארפ ךרוד) סעזיוו ןָא ןרָאפעג ךיוא ןענשז ליפ .עטמַאַאב-ייא יד ןגילקרעביא
 ןיא 1920 ףוס רעּבָא ,(סעזיוו ןָא ןצנַאגניא רעדָא עיריס ןייק סעזיוו עשיזיוצ
 ןטרָאּפ יד ןיא ןוא ןצענערג יד ףיוא לָארטנָאק עגנערטש ַא טריפעגנייא ןרָאװעג
 ןרָאװעג זיא עזיוו ַא ןָא ,טסנרע רעייז ןרָאװעג זיא עגַארפ-עזיוו יד ןוא דנַאל ןופ
 עייג יד ןעמוקעג זיא ָאד ןוא ,דנַאל ןיא ןעמוקַאבוצנײרַא ךיז ךעלגעממוא שממ

 -גייא יד ןטָאברַאפ טרעו 1920 רעבמעצעד ןט17 םעד טניז זַא ,גנונדרָארַאפ
 ,ןשינעבױלרעד עלעיצעּפס ןייק טינ ןבָאה סָאװ ,י"א ןייק ןדיא ןופ גנורעדנַאוװ

 ןָאדנָאל ןיא גנוטייל רעשיטסינויצ רעד ךרוד ןבעגעגסױרַא ןרעוו ןפרַאד סָאװ

 זיא'ס .גנוריגעריי"א רעד טימ גנוקידנעטשרַאפ ןיא ןצענערג עסיוועג ןיא
 ןטַאקיפיטרעס ןופ םעטסיס רעד טריפעגנייא ןרָאװעג ,ָאזלַא ,ןַאד

 ךיז ,ןרעטנעצ-הילע עלַא ןיא םיצולח רעטרעדנוה ןסעזעג ןענעז לייוורעד
 טלעטשצעגסיוא ,ןטרָאּפ ןיא ןוא טעיצנַאטסיןַאב ,ןגעוו יד ףיוא טרעגלַאװעג

 רעכעלקילג רעד ףיוא םישדח עגנַאל טרַאװעג ןוא קיטיײװצרַאה ןוא ןדייל ףיוא

 ןעמ טָאה טשרעוצ ?ייז ןענעז ואוו : טגערפ ! ןטַאקיפיטרעס ןגירק וצ --- טונימ

 עלעמרָאפ , בילוצ ןעגנורעטש ןעמוקעג ןענעז ךָאנרעד ,ןטײרגוצנָא יז ןזיווַאב טינג

 "יטרעס יד זַא ,עמַארגעלעט ַא לֹומ טימ ןעמוקעגנָא זיא ףוס םוצ ןוא *תובס

 ןָאדנָאל ןופ געוו ןפיוא םישדח ןיוש ךיז ןעניפעג ייז .געוו ןיא ןיוש ןענעז ןטַאקיפ
 טעז ,טָאה טסָאּפ-טלעװ יד ...ןָא טינ ןעמוק ייז ןוא ,עשרַאװ ןייק ןוא ןיוו ןייק

 ,..?ןויװַאב טשינ רעדיוו טָאה זיא'ס רעוו רעדָא ,גנורעװשרַאפ ַא טכַאמעג ,סיוא

 שיצַאניבמָאק עיינ א רָאנ ,ןטַאקיפיטרעס ןופ טלַאהפיוא ןייק ָאטשינ זיא רשפא ןוא

 ,,,?םיצולח יד רַאפ דנַאל ןופ ןרעיוט יד ןסילש וצ ןוא הילע יד ןטלַאהוצפיוא

 -"ץולחה, עלַא ןיא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה גנוגעװַאב-טסעטָארּפ עקיטכעמ ַא

 ןטלַאטשנַא-רעטעברַא יד וצ ןגיולפעג ןענעז ןטסעטָארּפ ןוא ןעגנורעדָאפ ,ןּפורג

 רענעי ןופ גנומיטש רעד ןגעוו .גנוטייל רעשיטסינויצ רעד וצ ןוא י"א ןיא

 (ררענישיק) רעטנעצ ןשיצולח ַא ןופ וירב ַא ןופ ןגוצסיוא תודע ןגָאז טייצ

 ;גנוטייל רעשיטסינויצ רעד וצ

 "רעדנוה ןוא טָאטש רעזנוא ןיא ךָאנ ןטרַאװ םיצולח 400 רעביא = == --
 ןוא טעטש עקירעביא יד ןיא ייר רעייז ףיוא ןטרַאװ םיצולח ערעדנַא רעט

 ןפיולטנַא סָאװ םיצולח ליפ וצ ךָאנ ןעמוק ייז וצ .עיבַארַאסעב ןיא ךעלטעטש

 ,םיצולח ןסַאמ .עניַארקוא רעטלסירטעצ עיצולָאװער ךרוד רעד ןופ רעהַא
 ,ךַארּפש ,טעברַא ךרוד טיירגעגוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,עקרַאטש ןוא עטנוזעג ,עגנוי

 ץנַאג ןיא ךיז ןרעגלַאװ ןוא ךיז ןקינייּפ וו .ַא ,א דנַאל ןיא בצמ םעד ןענעק

 הלוע ןענעק ןלעװ ייז ןעוו גָאט ןכעלקילג םעד ףיֹוא ןטרַאװ ןוא עיבַאראסעב
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 ןייק סָאװ ,םיצולח :טנגוי עטסעב רעייז ןייז בירקמ טרָאד ןוא י"א ןייק ןייז
 ָאװינ ןשילַארָאמ רעייז טקירדעגּפָארַא טינ ןבָאה ןעגנוגנידַאב עטכעלש םוש

 ליומ לופ ַא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עטרעטיברַאפ ןיא טלדנַאװרַאפ טינ ייז ןוא

 סױרַא ךיז ןפלעה סָאװ ןּפורג ןיא ךיז ןריזינַאגרָא םיצולח יד .תונעט טימ

 רבוג ןפָאה ןוא םומינימ ןזיב ןשינעפרעדַאב ערעייז ּפָארַא ןקירד ,קיטייזנגעק

 רעטרעדנוה ןופ ןעמָאנ ןיא .י"א ןייק ןגָאלשרעד ךיז ןֹוא ןטייקירעווש עלַא ןייז וצ

 ףיוא ,גנונָאמ רעסיורג רעד טימ ךייא וצ טציא ךיז רימ ןדנעוו םיצולח עכלעזַא

 ןייז וצ הלוע טייקכעלגעמ יד זנוא טיג; :ןרעפטנע וצ ביוחמ טנעז זיא סָאװ
 ,?דנַאל ןיא

 טגנערב ןייגקידייל, ,*טעברַא ןייק ָאטשינ זיא'ס, : הבושת יד ןסייוו רימ

 ..."טצברַא רעזנוא וצ ןברוח טגנערב עיצַאזילַארָאמעד ,עיצַאזילַארָאמעד וצ
 : רָאלק זיא םיצולח יד ןופ רעפטנע רעד רעבָא

 טימ ךיוא ,קירוצ רָאי ייווצ טימ ךיוא טעברַא ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס --
 רעקיזָאד רעד :קירוצ רָאי בלַאה ַא טימ ,ןרָאיַארַאפ ,קירוצ רָאי ןבלַאהטרעדנַא
 ךָאד ןוא טייצ עצנַאג יד טרעהעגפיוא טשינ טָאה ?טעברַא ןייק טשינ; רעפטנע
 טשינ טסייר ,דנַאל ןיא טנדרָאעגנייא ךיז ןוא םיצולח רעטנזיוט ןעמוקעג ןענעז

 ןוא םיצולח רעטנזיוט ןעמוק ןלעװ טציא ךיוא !דנַאל ןופ יובפיוא םעד רעביא

 -- םוצמצב טינ רעדָא םוצמצב ,ןטייקירעווש ןָא רעדָא טימ ,טעברַא ןעניפעג
 ,..דנַאל סָאד ןעיובפיוא ןוא ןבעל ,ןטעברַא ןלעוו יז ןוא ,טעברַא ןעניפעג ןלעוו ייז

 זַא ,טקַאפ ןופ טנרעלעג טשינרָאג טָאה גנוטייל עשיטסינויצ יד רעבָא
 8223 טעברַא ןעמוקַאב ןוא דנַאל ןיא ןעמוקעגניירַא ןענעז 1920 ןופ ךשמ ןיא
 -סטעברַא רעד זַא ,רעפטנע רעד ןעמוקעג זיא ןעגנורעדָאפ עלַא ףיוא ןוא םילוע
 ,םיצולח ןופ הילע יד טציא טשינ ןכעלגעמרעד טייקיאעפ-םענפיוא יד ןוא בצמ
 טרעדנוה ןטרַאװ סע ואוו ץַאלּפ ַא ןיא .,זײװנּפָארט ןבעגעג ןרעוו ןטַאקיפיטרעס יד
 יד רעטנוא ךיוא רעבָא .ןשינעבױלרעד-רָאפנײרַא 10 טקישעג ןרעװ ,םיצולח
 ךיז טָאה יז .געוו ריא ןענופעג הילע עשיצולח יד טָאה ןעגנוגנידַאב עיינ
 ךשמ ןיא ןוא הטיש-ןטַאקיפיטרעס רעד וצ ,תוריוג עיינ יד וצ ?טסַאּפעגוצ;
 ןשטגעמ 2125 ןעװעג הלוע ךָאד ןענעז 1921 ןופ םישדח ריפ עטשרע יד ןופ
 יַאמ ןופ געט-םָארגָאּפ יד ןעמוקעג ןענעז ךָאנרעד .םיצולח לייט ןסיורג םוצ
 הילע עשידיא יד ןטָאברַאפ ןצנַאגניא טָאה גנוריגער-י"א יד ,ופי ןיא 1
 ןבָאה סָאװ םילוע ענעי וליפַא דנַאל ןיא טזָאלעגנײרַא טשינ טָאה'מ .י"א ןייק
 ,געװ ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ןוא סעזיו עשילגנע יד ןעמוקַאב טַאהעג ןיוש
 עּפורג "עטסקעז, יד ,ןטרָאּפ עשידיא יד ןיא ןעמוקעגנָא ןיוש רעדָא ,ןפיש ףיוא
 טימ יַאמ גנַאפנָא ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,ןַאמ 98 טימ םיצולח עשיניַארקוא ןופ
 ןטּפיגע ןייק טקישעגקירוצ ןרָאװעג ןזיא ,ופי ןייק "עיצאמלאד, ףיש רעד
 ,"ןָאילעה, ןֹוא ?ָארגענייטנאמ, ןפיש יד .לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק טרָאד ןופ ןוא
 טרָאּפ ייב ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ןענעז ,טסעירט ןֹופ םילוע טכַארבעג ןבָאה סָאװ
 ןיא ןדָאלעגסיױא ןרָאװעג ןענעז םיצולח יד ןוא עירדנַאסקעלַא ןיא ןוא דיאַאס
 .טסעירט ןייק ןקישוצירוצ ייז לעּפַאב ַא סױרַא זיא'ס .ןטּפיגע ןופ ןטרָאּפ יד
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 ןגעק םָארגָאּפ ןפיוא רַאסימָאקכה ןשידיא ןופ רעפטנע רעד ןעוועג זיא סָאד

 ,טלעטשענּפָא ןרָאװעג זיא הילע יד ופי ןיא ןדיא יד

 ייוװצ .,הנחמ עשיצולח יד טלסיײרטעגפיוא ןבָאה ופי ןיא ןשינעעשעג יד

 רעד וצ .םילוע 500 ןיילא עשרַאװ ןופ סױרַא ןענעז ןשינעעשעג יד ךָאנ געט

 ןזָאלרַאפ ןבָאה םילוע 5002 :עמארגעלעט א קעװא זיא גנוטייל רעשיטסינויצ

 ףיוא רעפטנע רעזנוא זיא סָאד .גנורעטסיײגַאב-סקלָאפ ןופ טיײלגַאב עשרַאוװ

 ןיא ןוא ןיוו ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה 500 יד וצ ."ופי ןיא ןשינעעשעג יד

 רעד טימ ןרָאפּפָא ןעמַאהצ טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,םיצולח 220 ךָאנ טסעירט

 ןופ לעפַאב ַא ףיוא ןטלַאהרַאפ ןרָאװעג ןעגעז 720 יד רעבָא .,יַאלָאינרַאק; ףיש

 עלַא .דנַאל ןיא ןעמוקוצנײרַא ןטָאברַאפ ייז טָאה'מ ןוא גנוריגער-י"א רעד

 עדנעגנירד ןעמוקַאב ןביוהעגנָא ןבָאה סעיצנַאטסירָאפּכרוד ןוא ןרעטנעצ-הילע

 טלַאה; ,הילע יד ןלעטשּפָא ןגעוו גנוטייל רעשיטסינויצ רעד ןופ סעמַארגעלעט

 יד ,קילייווטייצ זיא טָאברַאפ רעד, ."טשינ טרָאפ "ַאלָאינרָאק, ,"הילע יד ּפָא

 ?יקסניטָאבַאשז -- רעפיש עשיבַארַא יד ףילוצ ךעלגעממוא גנורעדנַאוװניײא

 ןענעז סעיצנַאטס-ירָאפכרוד עטסקיטכיװ יד ןיא ןוא טעטשיטרָאּפ יד ןיא

 טָאה גנורעטיברַאפ עסיורג ַא ן.םיצולח 1500 רעביא ןטלַאהרַאפ ןרָאװעג

 ףיט יװ ןלעטשרָאפ טשינ ךיז ןָאק ןעמ .בושי ןופ ןזיירק עלַא טּפַאכעגמורַא
 ליפ סָאװ ,םילוע עטקישעגקירוצ יד ןופ דנַאש יד ןוא רעצ רעד ןעוועג זיא'ס

 טלעטשעגנייא ןבָאה סָאװ ,עניארקוא ןיא רעסַאװ ןוא רעייפ ךרוד ךרוד ןענעז ייז ןופ

 דנַאלרעטָאפ רעייז ,ליצ ןטמיורטעגסיוא רעייז ןכיירגרעד וצ ידכ ןנעל רעייז

 טנָאקעג טינ ןיחַא ןוא סנטייורעד ןופ ןעזעג רָאנ דנַאל סָאד ןבָאה ייז ןוא ---

 "קירוצ :וויטקעפסרעפ עקיצנייא יד ןענַאטשעג זיא ייז רַאפ ןוא ןעמוקניײרַא

 | ,םונהג ןיא ןרָאפוצ

 ("ץולחה תעונתל ףסאמ ,,)

 "ץולחה , ןופ םיטש יד

 ףיױא "ץולחה, ןופ ןעײטשרַאפ ןופ דייר יד ןופ)
 (1920 ןיא ןטסינויצ עשיליוּפ ןופ ץנערעפנַאק רעד

 זַא ,רעפטנע ןייא טמַא-לארשי ץרא ןיא טײרגעגנָא זיא תונעט עלַא ףיוא

 ףרַאד ןעמ זַא ןוא ,גנרעדנַאװניא ןופ טייצ יד ןעמוקעג טשינ ךָאנ זיא'ס

 ןײטשַאב ןלָאז סָאװ ןיא .תונכה עקיטיונ יז ןכַאמ טימ ןענגונגַאב קיפיולרָאפ ךיז

 .טיב רענייק טסייו -- תונכה עקיזָאד יד

 ןופ גנורעדנַאװנײיא יד ןטלַאהרַאפ ןוא יירשעג ַא ןבייהוצפיוא טָאטשנָא

 ַא ןבייהוצפיוא ,ךַאזלארשי-ץרא רעד ראפ רעסעב ליפ ןעוועג טלָאװ ,םיצולח
 רעשיטסינויצ רעד ןיא ,ןָאדנָאל ןיא ,ץַאלּפ ןקיטכיר ןיא טסעטָארּפ ןופ םיטש

 ןעמוקוצניירא ןרעטש סָאװ ןעגנולכיורטש יד ןקיטײזַאב לָאז'מ זַא ,עוויטוקעזקע

 ,קיטיונ וזַא טרָאד ןענעז סָאװ ,ןטנעמעלע עויטקודָארּפ יד דנַאל ןיא
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 ,גנוגנערטשנָא רעסיוועג ַא ייב טָאה עוויטוקעזקע יד זַא ,רעכיז ןענעז רימ
 רעריפ ערעזנוא ןופ טייקיאור יד .טיבעג םעד ףיוא ןָאטפיױא ליפ טנָאקעג
 טפַאש סע .עגַאל רעד ןגעוו ןעגנולעטשרָאפ עשלַאפ ןפַאשעג ןָאדנָאל ןיא טָאה
 י"א ןייק ןעמוקוצניירַא גנוגעװַאב עסיורג יד זַא ,קורדנייא רעד טרָאד ךיז
 -"ץולחה, יד .תמא טשינ זיא סָאד רעבָא .ןעמָארגָאּפ ןופ טַאטלוזער רעד זיא

 יד .גרעבמעל ןיא ןעמָארגָאּפ יד רַאפ ךָאנ ןביוהעגנָא ךיז טָאה גנוגעווַאב
 ןיא ןכיירגרעד טנָאקעג ןבָאה רעריפ ערעזנוא זַא ,רעכיז ןעוועג ןענעז םיצולח
 ייב ,טנַאּפוקָא ריא ייב ןכיירגרעד וצ ןליוּפ ןעגנולעג זיא סָאװ סָאד דנַאלגנע

 ,דנַאלרעטָאפ רעזנוא וצ ןרעקוצקירוצ ךיז טכער סָאד :דנַאלשטיײד
 טרָאד זיא'ס לייוו ,דנַאל ןיא ןעמוקנײרַא טינ ךָאנ ןָאק ןעמ : ט'הנעט ןעמ

 ,רעזייה עקיזָאד יד ןעיוב לָאז רעוו .ןעניואוו וצ ואוו רעזייה ןייק ָאטשינ ךָאנ
 ?ןביילב ָאד ןלָאז רימ ביוא

 ,ץרַאה ןפיוא רעווש ךיז ןגיל לארשייץרא ןופ ןעמוק סָאװ תועידי יד
 ןיא םישזער ןקיטציא ןופ עבַאגפיוא יד זַא ,ןגָאז סָאװ ןטַאקינומָאק עלעיציפָא יד
 ןעמ ףרַאד רַאפרעד ןוא ,ָאװק סוטַאטס םעד ןטיהוצּפָא רָאנ זיא לארשי ץרא
 רימ לייוו ,ןקיאורַאב טינ ןיטולחל זנוא ןענָאק ,ךַאז ןייק ןָאט טינ לייוורעד
 סע טרעװ ןעמעוו ךרוד רעבָא ,דנַאל ןיא ןָאטעג טרעוו סע סָאװ ןסייוו עלַא
 .עגַארפ יד זיא סָאד -- ןָאטעג

 -רַאפ רימ רעבָא ,דלודעג ןוא תונכה קיטיונ ןענעז'ס זַא ,ןעייטשרַאּפ רימ
 ,תולג ןיא ייס ןוא י"א ןיא ייס קיטייצכיילג תונכה עדנעגנירד ןעגנַאל

 ("ץולחה;)

 ר קו ס .י

 ןידנעב ןופ םילוע יד

 -עגּפָארַא ךיז טָאה אשמ ערעװש ַא .טלעטשענּפָא ךיז טָאה המחלמ יד
 טשינרָאג ,תמאה ןעמל ,ךָאנ זיא לטלעוו ןיילק רעזנוא ןיא .ץרַאה ןופ טלקייק
 רעד ןדנואוושרַאפ זיא'ס ,רעדלימ ,רעסעב ןרָאװעג זיא גנומיטש יד .ןעשעג
 ריפ ןופ ךשמ ןיא ןשינעעשעג טרעזנוא עלַא ןיא טײלגַאב זנוא טָאה סָאװ ,ןטָאש
 ףיוא זנוא ייב ךיז טקעװ םולש ןופ געט עטשרע יד ןיא .רָאי בלַאה ַא ןוא

 -סקלָאפ ןוא ןעגנוטַארַאב טימ ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ טנעמַארעּפמעט רעד

 רעד ףיוא סיוא ןצָארּפש סעיצַאזינַאגרָא עיינ ןוא ןעײטרַאּפ ; ןעגנולמַאזרַאפ
 .ןעגנושַאררעביא יילרעלכ טימ סַאג רעשידיא

 ןעוועג קפס ןָא זיא געט יד ןיא ןעגנושַאררעביא עכעליירפ יד ןופ ענייא
 טריפעג טָאה סָאװ ,ופי ןופ געוב םייב ףיש רעטשרע רעד ןופ םוקנָא רעד
 -רעט יד סָאװ ,סעדָא ןוא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןופ ןדיא ענעבירטרַאפ רעטרעדנוה
 "ןבלַאװש עטשרע; יד ךיוא יו ,ןבירטעגסױרַא ותעשב טָאה גנוריגער עשיק
 ,,הילע רעשיצולח רעיינ ַא ןופ

 ןכָאנ רָאי ריפ ןעוועג זיא'ס ןעוו ןַאד טקנוּפ ,קיטשרענָאד ,ןעוועג זיא סָאד
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 ןיא בושי ןשידיא םעד ןפָארטעג רעווש יױזַא טָאה סָאװ ,?קיטשרענָאד , ןטשרע
 עקיזָאד יד טכַאמעגטימ ןבָאה סָאװ ,דנַאל ןופ רעניואוונייא יד רַאפ ,לארשי ץרא
 ןוא ןשינעעשעג ןופ תונורכז טימ ןדנוברַאֿפ גָאט רעקיזָאד רעד זיא ,הפוקת
 :רעדליב עשיגָאלַאנַא ייווצ ןוא ןעגנוריסַאּפ

 ענרומכ זיא למיה רעד .1915 ,געטיולסכ עטצעל יד ןופ םענייא ןיא
 טלסיײרטעגפיוא טָאה סָאװ ,ןפָאלרַאֿפ סעפע זיא גנולצולּפ ,טנקלָאװרַאפ ןוא

 ןופ "תולג; דליב סָאד ןטלעו עשידיא יד ןוא לאושי ץרא ןופ ץרַאה סָאד

 ,ןדיא ןופ תורוש עגנַאל ,םילשורי ןוא ביבא לת ןֹופ ןסָאג יד ןיא גרעבנעשריה
 םוצ ןטַאדלָאס עטנפָאװַאב ךרוד ,ןבירטעג ןרעװ רעדניק ןוא רעכייוו ,רענעמ
 ,גערב

 טעילַאװכ עטמערוטשעצ ןוא ענמוס יד ףיוא .קיטשרענָאד ןעוועג זיא סָאד
 זיא סָאװ ,לפיש שינעילַאטיא קיצנייא ןייא טלסיירטעג ךיז טָאה ופי ןיא םי ןופ
 ןופ ,לארשי ץרא ןופ עגעבירטרַאפ עטשרע יד ןעמענוצפיוא טיירג ןענַאטשעג
 ןיא גָאט רעלַאטַאפ ַא יו .עיינ ַא הרצ ַא סעּפע קיטשרענָאד רעדעי --- ןָא טלָאמעד
 ,טרַאװרעד םיא ןעמ טָאה רעטיצ ןוא קערש טימ ןוא זנוא רַאפ ןרָאװעג רע

 טלעטשעג ךיז טָאה גָאט רעד .קיטשרענָאד טקנוּפ .רָאי ריפ ךָאנ טָא ןוא
 טלייש ופי ןיא םי ןופ ןרעסַאװ עקידלקניפ ןוא עשטַאלג יד ףיוא .רערעטיול ַא

 יד טרעטַאלפ םיובלגעז ןפיוא ןוא ףיש ףמַאד ַא טנָאזירָאה ןפיוא סױרַא ךיז

 ןסיורג םעד ףיוא טפַאג ןוא טקוק ,טייטש רעקוקסיוא רעד ןוא .ןָאפ עשידיא
 לָאז :ןגיוא ענעגייא ענייז טשינ טביולג ןוא ךיז טרעטנענרעד סָאװ ,רעדנואוו
 א יו ןעזעגסיוא ןבָאה געט ענעי ןופ ןשינעעשעג יד ? תמא ןייז עקַאט סע
 ענעגרָאברַאֿפ ַא זַא ,טכודעג זנוא ךיז טָאה לָאְמֲא ,ךיז טניּפש סָאװ ,עלהשעמ
 ,הדמ דגנכ הדמ טלָאצַאב ,ןעגנוריסַאּפ יד טימ טריגיריד ןוא טקיטלעוועג טנַאה
 .רעצ ןטיול ןיול םעד -- ארגא ארעצ םופל

 טימ קירוצ טשיור ֹופי ןופ םי גערב רעטזָאלרַאפ ןוא רעקיטעמוא רעד
 ןלעפ טייז רענעי ןופ טרעקנַא ףיש ףמַאד עשיזיוצנַארפ ַא :למוט ןוא ןבעל
 ,ןדיא ּפָארַא ןעייג ףיש ןופ ,טיובלגעז ןפיוא טרעטַאלפ ןָאפ עיולב-סייוו ַא ןוא

 רעביא טײרּפשעצ ,טייזעצ ,טלסיירטעצ טָאה לרוג רעד סָאװ ,רעמינּפ עטנַאקַאב
 {טסענ רעייז וצ ךעלעכייט יװ קירוצ םוא ךיז ייז ןרעק טציא .,ןעלקניוו עלַא
 ,טיילעגנוי ,תושדח םינּפ ךיוא ךיז ןעניפעג-- ענעמוקעגקירוצ יד ןשיווצ ןוא
 קיטגעק זיא דנַאל-ןריובעג ןטייוו רעייז ןופ לּפמעטש רעד סָאװ ,רעדניק טעמכ

 .גגודיילק רעייז ףיוא ןוא ייז ףיוא

 שינעלמוטעצ ןוא והובו והות םעד ןופ ,ןעמוקעג ייז ןענעז ןידנעב ןופ
 ןייק געוו םעד ןענופעג ןוא ,ןטירעגסױרַא ךיז ייז ןבָאה ןליוּפ ןיא טשרעה סָאװ
 ,לארשי ץרא

 רָאי ַא ןענעז ייז ."ןויצ יריעצ, ןוא ?ץולחה, ןופ םירבח ןעוועג ןענעז ייז
 וצ טיירגעג ךיז ןבָאה ייז ןוא טפַאשטריװדנַאל ייב טקיטפעשַאב ןעוועג טייצ
 ײז ןבָאה ,קיאור ןיוש ןיא לארשי ץרא ןיא זַא ,טרעהעג ןבָאה ייז ןעוו ,הילע

 רימָאל ? תויח עדליװ יד ןשיוװצ ָאד ןרעטנַאלּפ ךיז סָאװ וצ :טגָאזעג ךיז וצ

 !דנַאל רעזנוא ןיא ןייז הלוע ךיילג

 ןופ .ןעוועג ייז ןענעז םירבח סקעז .ןָאטעג עקַאט סע ןבָאה ייז ןוא
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 ןופ ןצענערג טצרַאװשעג ןבָאה .ךיירטסע ןייק טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה ןידנעב
 ןשינערעקרביא רָאפ ןעמוק סע עכלעוו ןיא ןוא תומחלמ ןטלַאה סָאװ רעדנעל

 ןייק ןעלגומשניײרַא ךיז טלָאװעג ,לשימעשּפ ןייק ןגָאלשרעד ךיז ,ןדנַאטשפיוא

 -רַאפ ןעוועג זיא געו רעד .ןַאב ןייק ןגָארקעג טשינ ןבָאה רעבָא ,גרעבמעל
 גרעבמעל ןיא ןוא ןקַאילָאּפ יד טעװעטַאבעלַאבעג ןבָאה לשימעשּפ ןיא .טרַאּפש

 ,סופוצ רעטעמָאליק קיצכעז טּפעלשעג ךיז ייז ןבָאה .רעניַארקוא יד --
 זיא טָאטש ןופ לייט ַא .טכַאנײב ןעמוקעגנָא ייז ןענעז גרעבמעל ןייק

 יז טָאה עיצילימ עשיליוּפ יד ,טכַאמ רעשיליוּפ רעד ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג
 ןענעז ייז רָאנ יװ .,טנעה ערעייז ןופ טיײרפַאב ךיז תורצ טימ םיוק ,ןטלַאהרַאפ
 עשיניַארקוא יד ןופ סעּפַאל יד ןיא ןלַאפעגנײרַא יז ןענעז ,לסעג רעדנַא ןַא רעבירַא

 ןעמ ,ייז טריטסערַא ןעמ .אירטו אלקש עיינ ַא ןָא ךיז טבייה'ס .ןרענָאיגעל
 יריעצ, ןופ סעטרַאק-דילגטימ טניפעג ןעמ ןוא סענעשעק ערעייז קדוב זיא
 יד ףיוא "דוד ןגמ, ןטיול טנָאקרעד עיצילימ רעד ןופ ריציפָא רעד .,"ןויצ

 ּפָא ייז טזָאל ןוא "רעדירב; ייז טפור רע .ןטסינויצ ןענעז ייז זַא ,סעטרַאק
 רעשידיא רענעפַאשעג טרָאד רעד ןיא ןײרַא ייז ןטערט גרעבמעל ןיא

 -יניַארקוא רעד ןופ ייז ןעמוקַאב םעדכָאנ .געט ןעצ קיטעט ןענעז ייז ואוו ,ץילימ
 םינקסע עשיטסינויצ יד .עזייר רעייז ןצעזוצרָאפ שינעביולרעד ַא טכַאמ רעש
 ןענעז "םיענושמ, יד טָא רעבָא ,םיעגושמ ףיוא יוװ ייז ףיוא טקוקעג ןבָאה
 -ָאליק קיצכעז סופוצ ךיז ייז ןּפעלש גרעבמעל ןופ .טרַאּפשעגנײא ,ט'נשקע'רַאפ
 .רעביא ןענעז ןענַאב יד רעבָא .עיצנַאטס-ןַאב ַא וצ ןָא ןעמוק ייז זיב רעטעמ
 ,םיהַא טרעקעגמוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ענעגנַאפעג עשיסור טימ טקַאּפעגנָא ,טלופ
 ףיוא ףױרַא ךיז ייז ןּפַאכ ,ץַאלּפ ןייק ָאטשינ זיא -- םיצולח יד -- ייז רַאפ
 טָאה ןעמ ןענַאװ זיב ןרָאפעג ןעמ זיא זייווקיצנייא .ןענַאב יד ןופ רעכעד יד
 טגָאלשרעד סערוטנַאװַא ךס ַא ךָאנ ,סעיצנַאטס יד ןופ רענייא ףיוא ןפָארטעג ךיז
 טײרּפשרַאפ ךיז ןבָאה'ס : ןעניקשיסוא טיזיוו ַא ּפָא ןטַאטש ייז ,סעדָא ןייק ךיז ןעמ
 רעטסינימ ַא ןופ ןטסָאּפ םוצ ןרָאװעג הלודגל הלעתנ זיא רע זַא ,ןעגנַאלק
 ,לארשי ץרא ןיא

 לבקמ עקַאט זנוא טָאה -- תומימת טימ רענייא עקַאט טלייצרעד -- רע,
 רָאּפ ַא טלעטשעגסיוא זנוא ףיוא טָאה רע ..,"רעטסינימ ַא יו ןעוועג םינּפ
 : ןגיוא

 ןענעז ןגעוו יד ?עגושמ ריא טייז ? רעהַא טּפעלשרעד ךיז ריא טָאה יוו;
 *! טרַאּפשרַאפ

 רעשיניַארקוא רעד ייב ייז רַאפ ן'לעוּפ'סיוא לָאז רע ןטעבעג םיא ןבָאה ייז

 ,ןיקשיסוא ,רע רעבָא .,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק ןרָאפ וצ שינעביולרעד ַא טכַאמ

 ! ךעלגעממוא זיא'ס .ןעקנעדעג ןוא ןרעה טשינ ליוו

 -עגסיוא יד ןעמוקַאב ןײלַא ןבָאװ ייז .ןךעלגעמ ןעוועג ָאי זיא'ס רעבָא
 יז ןבָאה לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא .ןרָאפעג רעטייוו ןוא שינעביולרעד עטקנעב
 יד טכַאמעג ךיז טָאה שינעטרַאװ געט רָאּפ ַא ךָאנ ,.רעדנעלגנע יד ןענופעג
 ,לארשי ץרא ןייק -- ענעבירטרַאפ יד טימ --- ןייז וצ הלוע טייהנגעלעג

 (1919 רַאונַאי ,"הדובעהו ץראה,)
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 ףניפ ןא טרעדנוה

 "םילוע ןַא ,עינעמור ןופ ןעמוקעג רעהַא ןענעז סָאװ ןּפורג-םילוע יד ךָאנ

 ןעמוקעגנָא ןענעז --- ןַאּפָאי ךרוד י"א ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ ריביס ןופ עּפורג
 .עזיר רעיײז טרעױדעג טָאה םישדח סקעז ,ןלױּפ ןופ םיצולח 105 'ופי ןייק
 "עג ןבָאה ייז ואוו ,עילַאטיא ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז ייז ןכָאה טייצ עטסניימ יד

 ןעוועג ייז ןענעז םירצמ ןיא .טפַאשטריװדנַאל ייב רעטעברַא-ןיול יו טעברַא
 עירדנַאסקעלַא ןיא הליהק יד טקיטפעשַאב ייז טימ ךיז טָאה טרָאד .שדוח ַא

 ,"ןויצ יריעצ, ןייארַאפ רעד ןוא
 "עגנייא ייז רַאפ טָאה אירדנַאסקעלַא ןיא "רישצה לעוּפח, ןופ ףיגס רעד

 "םירבח ןקיד'תופתושב ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,םינּפ תלבק ַא טנדרָא
 ,י"א ןיא זנוא רַאפ ןעייטש סָאװ ןבאגפיוא יד ןוא דנַאל ןיא עגַאל רעד ןגעוו סעומש

 עירדנַאסקעלַא ןיא םילוע יד רַאפ טנדרַאעגנייא טָאה שטיוװָאנָארַא ףסוי
 ,ןסרוקטנוװוָא עשיאערבעה

 טמַא-סטעברַא רעד ,ןּפורג 4 ןיא ןעמוקעגנָא טיילעגנוי יד ןענעז ופי ןייק
 "םיוא ייז ןבָאה ופי ןיא ףינס רעונוא ןופ םירבח יד ןוא "ריעצה לעוּפה; ןופ
 { 0 .ןעמונעג

 ןָאזעס-סטעברַא ןופ ןטימניא ןעמוקעגנָא ןענעז 105 יד סָאװ םעד קנַאד ַא
 ,גנורעטסיײגַאב ןוא עיגרענע טימ לופ טייקיטעט רעלענש רעד קנַאד א ןוא
 ,םילוע יד ןענדרַאוצניא "ריעצה לעוּפה ,, ןופ ָארויב-סטעברַא םעד ןעגנולעג זיא
 ןיא טעבױרַא עכעלטפַאשטריװדנַאל ייב ,ופי ןיא געט 4--2 ןעגנערברַאפ ןכָאנ
 ,ןטעברַא עכעלטנפע ייב ןענדרָאניא ייז קידנפרַאד טינ ,הדוחי ןוא ןורמוש ,לילג

 "תיב ,המי ןיא --- ןותחתה לילג ןיא : טנדרָאעגנייא ךיז ןבָאה םילוע עייג יד
 ןוא לאומש-ןג ןיא -- ןורמוש ןיא ;הינגד ןוא תרנכ ,הירופ ,לדגמ ,הימחלמ ,ןג
 "מַאפ עכעלטע .הרדג ןוא היניטסאק ,הדלוח ,תובוחר ןיא -- הדוהי ןיא ; הרדח
 פי ןיא טנדרַאעגנייא ךיז ןבָאה טייל

 ןסרוק םילוע עיינ יד רַאפ ןרָאװעג טנדרָאעגניײא ןענעז רעטרע עלַא ןיא
 90 ןענעז 105 יד ןופ זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ ,בגא ,זיא'ס ,שיאערבעה רַאפ
 ,שיאערבעה ןופ גנוטיירגוצ רעטוג רעקיגייורעמ ַא סימ ןעמוקעג

 ןבָאה ,רעצעלּפ-סטעברַא ערעייז וצ קעװַא ןענעז םירבח עיינ יד רעדייא
 ירד ערעייז "ריעצה לעופח; ןופ טעטימָאק לארטנעצ םעד ןבעגעגרעביא ייז
 רענעפ יד .י"א ןייק געװ ןצנַאג רעייז ףיוא טיײלגַאב ייז ןבָאה סָאװ ,רענעפ
 ונַאזעג טימ קידנרישרַאמ ,"ריעצה לעוּפה, ןופ בולק ןיא טכַארבעג ייז ןבָאה
 ןעגנורעייפ עמיטניא טימ טקידנערַאפ החמש יד ךיז טָאה רעטעּפש ןוא

 עדנגלָאפ טגיילעגוצ עפורג עטשרע יד סָאה רענעפ יד ןבעגרעביא םייב
 | + טפירשוצ

 הפי ןיא "ריעצה לעופה, ייטרַאּפ רעד וצ
 !םירבח ערעייט

 זיא סָאװ ,"ףניפ וא טרעדנתה, עפורג רעד ןופ טיילעגנוי יד ,ר"מ
 ,ןָאפ יד רעביא ןביג ,ופי ןייק ט"ערת ןסינ ןיא ,לױּפ ופ ןעמוקעגנָא
 ןופ םירבח ךייא וצ ,געוזהילע רעזתא ףױא טײלגַאב ןזווא טָאה סָאװ
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 ,תודחא ןופ לָאבמיס ַא זנוא רַאפ ןייז ןָאפ עקיזָאד יד לָאז ."ריעצה לעופה;

 -עלפיא רעד וצ טייהנבעגרעביא ןוא טיהיירט רעקיבייא ןופ ,ןליו ןופ

 .דנַאל ןוא קלָאפ רעזנוא ןופ טעברַא-סגנוב

 ידרו יבצ -- עּפורג רעד ןופ ןעמָאנ ןיא

 עדנגלָאפ יד ןָאפ ריא טימ ןעמַאזוצ ןבעגעגרעביא טָאה עּפורג עטייווצ יד
 : טפירשוצ

 !ןבעל רעזנוא זיא טעברַא
 ךשמ ןיא געו ןצנַאג םעד טײלגַאב זנוא טָאה סָאװ ,ןָאּפ עקיזָאד יד

 רעטנוא ןָאפ עקיזָאד יד ,לארשי-ץרא ןייק תולג ןופ םישדח סקעז ןופ
 גנובעלפיוא רעשידיא ןוא טעברַא ןופ ןעמָאנ ןיא ןפמעק רימ רעכלעוו
 יד ןיא ךיז ןטיירפשעצ רימ ןעוו טנעמָאמ ןיא רעביא רימ ןביג ,י"א ןיא
 טָאה סָאװ ,"ריעצה לעוּפה, םעד ,דרע רעזנא ןטעברַאַאב וצ סעינָאלָאק
 -ץרא ןיא טעברַא ןופ ןָאפ יד ץלָאטש טימ ןבױהעגפיוא רעטשרע רעד
 .לארשי

 ((טפירזטרעטנוא 24)
 (1919 רעבמעװָאנ 10 ,"ריעצה לעוּפה,)

 ןִאמ רע ביל .צ

 הילע רעטירד רעד ןגעוו תונורכז

 טימ טסעירט ןופ ףיש ַא טרעקנַאעג 1919 רעמוז טָאה טרָאּפ רעיופי ןיא
 ןלױּפ ןופ הילע רעטירד רעד ןופ עּפורג עטירד יד ןעוועג זיא סָאד .םיצולח 4
 יד .,(םיצולח 27 רעטייוצ רעד ןיא ,105 ןעוועג ןענעז רעטשרע רעד ןיא)
 סעזיוו יד .ףיש ןופ ּפָארַא טינ טזָאל ןעמ ...רעבָא ,סיורג ןעוועג זיא החמש
 -- לארשי ץרא ןעמענרַאפ ןכָאנ םישדח טכַא םורַא .גנונדרָא ןיא טינ ןענעז
 ךָאנ זיא ץלַא !הילע רעד ֹוצ גנואיצַאב ערָאלק ןייק ָאטינ ץלַא ךָאנ זיא'ס ןוא
 טימ םורַא ןפיול םיריצה דעו ןופ ןליבָאמָאטיױא ,םידודג עשידיא : קיד'בוט-םוי
 ןופ ןרעמיצ יד ןיא ,עפשב ָאד זיא טנופ רעשילגנע רעד ,הוואג רעש'הכולמ
 רעד ןופ יוב ןגעוו רענעלּפ עסיורג ןופ עיצַאקירבַאפ ַא ןָא טייג םיריצה דעו
 דעו ןיא רָאטקעריד-לײטּפָא ןוא רעטמַאַאב רעכיוה רעדעי ;הנידמ רעקיטפנוקוצ
 ןוא החמש רעסיורג רעד טָא ןיא רעבָא -- ,רעטסינימ תניחבב זיא םיריצה
 טָאה ,אפוג דניק סָאד ןסעגרַאפ ןעמ טָאה ַאה-וח ןוא למוט ןיא ,טייקכעלרעייפ
 הנידמ יד זיא םיא ןָא סָאװ ןוא ןייז הלוע ףרַאד סָאװ ,קלָאפ סָאד ןטעגרַאפ ןעמ
 ,םולח ַא -- ץלַא ןוא ,לונ -- םוירעטסינימ סָאד ,טינ הנידמ ןייק

 ןקיטסעּפַאב טימ ןעמונרַאפ ךָאנ זיא גנוריגער יד .ָאטינ זיא הילע ןייק
 ןענעז ,עיצַארַאלקעד:-רופלַאב רעד ןֹופ טרוכישרַאפ ,ןטסינויצ יד .עיצַאּפוקָא יד
 ןטקעיָארּפ עסיורג טימ ,ןעגנורעייפ-ןוחצנ טימ ,ןעגנוסירגַאב טימ טקיטפעשַאב



 71 ןגעװ עלא ךרוד הילע 1 הילע עטירד יד

 יוב ןגעו ,דרע ןעמַאנוד ןענָאילימ ןגעו ,ןטנופ ןענָאילימ רעקילדנעצ ןגעוו
 רעטנזױט רעטרעדנוה ןופ הילע ןַא ןגעוו ,רעזייה רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ
 טָאה טייקכייר רעלַאנָאיצַאנ ןוא וויטקעּפסרעּפ רעצנַאג רעד טָא ןופ ןוא --- ןדיא
 ןעמ .ןסָאלשעג ןענעז לארשי ץרא ןופ ןרעיוט יד זַא ,טקרעמַאב טינ ללכב ןעמ

 וליפַא ןוא גָאט ןייא ףיוא וליפֲא ןרעיוט יד ןסילש סָאד זַא ,ןעמונַאב טינ טָאה

 יד יװ ,ןעגנוגיינ ?עלענָאיצידַארט, טימ קלָאפ ַא ייב טעוװ ,דיא ןייא רַאפ רָאנ
 רעווש יוװ ןוא ,גהנמ ןוא ץעזעג ,עיצידַארט ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ ,רעדנעלגנע
 טכַארטרַאפ טינ ךיז טָאה ןעמ .ןענעפע וצ רעטעּפש ןרעיוט יד טָא ןייז טעוו
 ןטיירגוצ טימ קיטרַאפ ןרָאװעג זיא ןעמ רעדייא ,הילע יוװ "טייקיניילק; ַאזַא ףיוא

 ...ןטקעיארּפ עסיורג יד ןקיטעטשַאב ןוא
 טכַאמעגכרוד ןבָאה עכלעוו ,םילוע יד .קירוצ ףיוא ךיז טגעװַאב ףיש יד

 ןָאפ עשידיא יד קידנבייהפיוא גנַאזעג טימ טציא ןבָאה ןוא םירוסי לילרעלכ
 ,םיהַא םוא ךיז ןרעק יי -- גערב ןטקנעבעגסיוא רעייז וצ טרעטנענרעד ךיז
 ןַא טייטש י"א ןופ רעיוט םייב ,,.,לייו ,קירוצ ףיוא ןבירטעג רעבָא ןרעוו
 טיג ייז רע טביולרעד טנַאה רעד ןופ ךַאמ ןייא טימ ןוא טנַאיצילַאּפ רעשילגנע

 ,טפאשקנגעב רעייז ןופ דנַאל ןיא ןעמוקוצניירַא
 יד ןיב טקידיײלַאב ןוא שואי טימ לופ ,םילוע יד ןוא ,קירוצ טייג ףיש יד

 ,רעדנעל-תולג ערעייז וצ טרעקעגמוא ןרעוו ,המשנ רעייז ןופ ןשינעפיט עטספיט
 רעטמולחעגסיוא רעד ןופ קילבנָא םייב ץראה רעייז ןיא טגָאנ רעצ רעפיט ַא ןוא
 ,ןגיוא ערעייז ןופ ןרעטייוורעד ןיא ךיז טלַאה סָאװ ,דרע

 ?רעצ ַאזַא וצ טסיירט ַא ןעניפעג ןעמ ןָאק
 זיא סעגערב עקידנופצ יד ןופ :טכַאמעג רעגילק זנוא טָאה גנורַאפרעד יד

 "ןלעיצעּפס; ַא ףיוא רע טָאה ןטרָאד ןוא ...ןייק חילש רעלעיצעּפס ַא ןעמוקעג ךיג
 ,דנַאל ןיא טכַארבעגנײרַא ייז ןוא םירבח ערעזנוא ןזָאלעגּפָארַא ןפוא

 רעד ןופ םיצולח יד ןוא -- הלואג ,גנואיײרפַאב ,הנידמ ,עיצַארַאלקעד
 ןגעטשיגאזגיז ךרוד ,טייחרעטעבנגעג ןיירַא ץלא ךָאנ ןעמוק גנואיירפַאב רעקיזָאד
 ,דבַאל ןטיירפאב רעזנוא וצ ,גרעב יד ףיוא

 ,זנוא ןשרעהַאב החמש ןוא רעצ ןופ ןליפעג עטשימעג

 ("ץולחה תעונתל ףסאמ,)

 ןַא מ כוש .'

 ןלוּפ ןופ ןגעוו יד ףיוא

 סָאד ,ןלױּפ ןקע עלַא ןופ םיצולח עשרַאװ ןייק טמָארטשעג ןבָאה 1920 ביײהנָא
 ,רעטנעצ םוצ "רעטנענ , ןייז טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,עקידלודעגמוא יד ןעוועג ןענעז
 ,ןייז וצ הלוע טייקכעלגעמ ןוא גנונפָאה ןופ ץמש ןדעי ןרילרַאפ וצ טינ ידכ

 עטסואווַאב 105 יד ,תמא .טמולחעג רימ ןבָאה טייקכעלגעמ רעקיזָאד רעד ןגעוו
 טָאה םידיחי לָאצ עסיוועג ַא ןוא דנַאל ןיא ןעוועג ןיוש ןענעז םילוע עטשרע
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 -עג ןבָאה סָאװ ,סעמרוט ןיא טקיטכענעג ,ןגעוו יד רעביא טּפעלשעג ןיוש ךיז
 םידיחי ןעוועג ןענעז עלַא ייז רעבָא .טורשרַאמ-הילע ןיא סעיצנַאטס יװ טניד
 ןעלגומשוצכרוד תושפנ תנכס סיורג ןוא ןעלטימ יילרעלכ ךרוד ןזיװַאב ןבָאה סָאװ
 קנַאד ַא ,רעדנעל .ַא .א ךיירטסע ,עיקַאװָאלסָאכעשט ,ןליוּפ ןופ ןצענערג יד

 ןיא ןוא רעדנעל עטריּפוקָא יד ןיא ײמרַא ספעזָאי ץנַארפ ןופ לַאפעצ םעד
 ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה רעטילימ סָאד ןעוו ,אפוג ךיירטסע ןופ ןלייט עסיוועג

 עקידנלַאפעצ ןוא עקידנפױלטנַא יד וצ ןייטשוצ סָאד .גנונדרָאמוא סיורג ןיא
 יד ןיא ןּפַאכוצנײרַא ךיז םיצולח יד טכעלגעמרעד טָאה ןלײטּפָא עשירעטילימ

 ןצענערג ןענעבנג ,רענלעז רַאפ זיולב טריוורעזער ןעוועג ןענעז סָאװ ,סענָאגַאװ
 ,טסעירט ןופ ןפַאה םוצ סערוטנַאװַא ןוא םילוגלג ךס ַא ךָאנ ןעמוקנָא ןוא

 ריא ךָאנ ןוא .עקידנעייגייברַאפ ַא ןעוועג זיא טייהנגעלעג עקיזָאד יד רעבָא
 ןעוועג זיא ןטרַאװ סָאד .טקַאהרַאפ ןרָאװעג קירוצ דנַאל ןופ ןרעיוט יד ןענעז

 ןרָאװעג הילע יד זיא בלַאה ַא ןוא רָאי ַא רעדָא רָאי ַא ןופ ךשמ ןיא .טסיזמוא
 ,ןסָאלשעגּפָא

 ןליוּפ ןזָאלרַאפ ןביוהעגנָא םילוע יד ןופ ךס ַא ןבָאה רעטעּפש לסיבַא
 ןיא :ןעיזעלש ןשיכיירטסע רעדָא ןשישטייד ןופ ןצענערג יד טעבנגעג ןבָאה ייז
 ןשיוװצ ןוא םיטילּפ תונחמ ןפָאלעגנָא ןענעז רעצעלּפ .ַא .א גרובסערּפ ,ץיוװָאטַאק

 טשינ .לארשי ץרא ןייק ןגָאלשרעד ךיז טלָאװעג ןבָאה סָאװ ךס ַא ךיוא ייז

 ןפלָאהעג טינ טָאה'ס .געװ ןקיזָאד םעד ףיוא ןלַאפעג ןענעז תונברק קיניײיװ
 טַאהעג טשינ טָאה סָאװ ,טילּפ רעד .םינקסע-הליהק יד ןופ ץנעוורעטניא יד
 -רעביא ןוא ץענערג רעד וצ טקישעגּפָא ןרעוו טגעלפ ,טלעג-זיילטיוא ןבעג וצ
 עכעלטע טימ ןדײנשּפָא רע טגעלפ לָאמַא .טכַאמ רעשיליוּפ רעד וצ ןבעגעג

 ,רעטילימ ןופ טײרדעגסױרַא טַאהעג ךיז רע טָאה רעמָאט רָאנ ,הסיפת רָאי
 יד טרעסערגרַאפ םורַא ױזַא טָאה רענייא טשינ ,ןסָאשרעד ןרָאװעג רע זיא
 ,גירק ןופ ףוס ןיא תונברק-המחלמ לָאצ

 ןכלעוו ףיוא ,געו םעד ןכָארבעגכרוד טָאה'מ רעדייא -- 1920 ביײהנָא
 ןייא זיולב ןעוועג זיא -- רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה ןגיוצעג רעטעּפש ןבָאה'ס
 טזומעג ןבָאה ןייז וצ הלוע טצכעלעג ןבָאה סָאװ רעבָא יד .םידיחי רַאפ געטש
 ,גיטש ַא ןיא טרַאּפשרַאפ ןענעז ייז זַא ,טכודעגסיוא ייז ךיז טָאה'ס .,ןטרַאװ
 ןוא "ץולחה; ןופ סעלַארטנעצ יד ןיא ךעלגעטגָאט ןעמוקעגנָא ןענעז לייוורעד
 ליפ ןופ ןטכיזסיוא-הילע חוכמ סעגַארּפנָא ,תושקב רעטרעדנוה ?ןויצ יריעצ,

 העושי יד רשפא ןוא הבוט הרושב יד זַא ,טרַאװרעד ןבָאה ךס א .ךעלטעטש
 -ּפָא ןיא סָאװ ,ץנערעפנָאק-"ןויצ יריעצ,-"ריעצה לעוּפה; רעד ןופ ןעמוק טעוו
 יד ,רעבירַא זיא יז ךיוא רעבָא .1920 ,ץרעמ ,גָארּפ ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג
 ךיז טָאה ואוו:ץעגרע זַא ,הרושב רעטוג רעד ןָא ןרָאפעצ ךיז ןענעז ןטַאגעלעד
 -סינויצ ןוא ןצנַאטסניא יד :טרעקרַאפ טקנוּפ .הילע רַאפ ענורַאּפש ַא טנפעעג
 ןגעוורעד טשינ ךיז לָאז רענייק זַא ,ןענרָאװ ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה םיגיחנמ עשיט
 ,העש יד ןגָאלשעג טשינ ךָאנ טָאה'ס לייוו ,ומצע תעד לע ןייז וצ הלוע

 טשינ ןעמ רָאט רעגנעל זַא ,רערָאלק ןרָאװעג רעבָא זיא גָאט ןדעי טימ
 ןשיטָאַאכ ַא ףיוא ןָאט ץיילפ ַא םָארטש-הילע רעד טעוװ ףוס לכ ףוס .,ןטרַאװ
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 טָאה סָאװ ,עיגרענע יד .ןעמיוצ ןוא ןענערָאװ סָאװ יד ןופ ּפעק יד רעביא ןפוא
 "רעד עקידנסקַאװ ןוא עקידנגייטשפיוא יד ,ןרָאי-המחלמ יד ןיא טלמַאזעגנָא ךיז
 ,י"א טימ לרוג ריא ןדנוברַאפ טָאה סָאװ ,טנגוי רעשידיא רעד ןשיוװצ גנוטרַאװ
 עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד סָאװ ,םישעמ ךָאנ גנַארד רעקרַאטש רעד ןוא תובהלתה יד
 רעד ,ןענַאיגעל עשידיא יד ןופ ןפַאש סָאד ,רעצרעה יד ןיא ןדנוצעגנָא טָאה
 עקידלארשייץרא יד ןופ ףור ןיא ןטלַאהַאב ןעוועג זיא סָאװ ףושכ ןוא רעביוצ
 טשרוד רעד :קרעוװייובפיוא םעד ןיא םיפתוש ןרעוו ןלָאז רימ זַא ,רעטעברַא
 ,ןדנַאטשפיוא יד ןופ קילבנָא ןיא ץקה יקחוד ןרעוו וצ ליפעג סָאד ןוא ןעלדנַאה וצ
 ןבָאה סָאװ ,רעקלעפ עטפַאלקשרַאפ ןופ בעלפיוא ןלַאנָאיצַאנ ןוא סעיצולָאװער

 -- ףליה רעזנוא טימ ןוא ןגיוא ערעזנוא רַאפ ךָאי םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא
 ןעמונעגכרוד טָאה גנַאלרַאפ ןייא ןוא ,ןעור טזָאלעג טינ זנוא טָאה ץלַא סָאד
 !ןייז הלוע :רעטנזיוט-רעטרעדנוה

 זיאס תעב ,טלופרעביא ןרָאװעג זיא שינרעטיב ןופ רעכעב רעד ןעוו
 ןוא רָאדלעּפמורט זַא ןוא םילשורי ןיא ןעמָארגָאּפ ןגעוו העידי יד ןעמוקעגנָא
 חוכ ןייק זַא ,רָאלק ןרָאװעג זיא -- ןוילעה לילג ןיא ןלַאפעג ןענעז םירבח ענייז
 ,םָארטש-הילע םעד ןעמַאצ וצ דנַאטשמיא ןייז טינ טעוו

 ַא טָאה םָארטש רעד ןוא רעכירַא ןענעז ןכָאװ רעדָא געט עכעלטע ךָאנ
 ענדָארג ןופ תוצובק יד ןעוועג ןענעז ?םיליּפעמ, עטשרע יד .ןָאטעג רַאּפש
 טסייר רעכעלטיא סָאװ ,עטלצנייאראפ ןעוועג טינ רעמ ןענעז ייז .קלַאוװאוס ןוא
 רעקידתופתושב רעכעלטפַאשטריװדנַאל ַא ןופ ,ךיז רַאפ געוו ַא ןעניפעג וצ ךיז
 ןבָאה ייז ןוא ןעוועג הלוע ייז ןענעז הצובק א יװ .ןעמוקעג ייז ןענעז הרשכה
 ,הילע עשיצוביק יד ןביוהעגנָא סע

 "ןיצ יריעצ; ןופ עלַארטנעצ רעד ןיא לָאמנייא קידנעייטש יױזַא ןוא
 ןוא קעּפ עסיורג טימ ןדָאלַאב תורוחב ןוא םירוחב ןעמוקעגנָא ןענעז (.ס .צ)
 טַאירַאטערקעס ,בולק ןופ ןרעמיצ יד ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענעז ןיע ףרהכ
 סָאװ ,ןרישזַאסַאּפ ןוא ךעלקעּפ טימ טפָארּפעגנָא ,לַאזגָאװ ןימ א ןיא טעפוב ןוא

 ,ןיירא םיקחרמ יד ןיא ךיז ןזָאל

 רעד ןעוועג זיא'ס רעבָא .ןגיוא ערעזנוא טביולגעג טינ רימ ןבָאה תליחת
 ןענעז קלַאװאוס ןופ סעטרבח טכַא ןוא ענדָארג ןופ םירבח ןצרעפ : תמא רענייר
 ןוא קעּפעג ,סעכעבעב ערעייז טימ ,םענייק ייב קידנגערפנָא טשינ ,ןעמוקעג
 ,טזגורעג ךיז ןבָאה םיגיחנפ עשיטסינויצ יד ,ןגָאװ ןוא דרעפ רעייז וליּפַא
 טכייל ױזַא ןכַאמ םולש טלָאװעג טשינ ןבָאה ונמולש ישנא ךיוא .טרעזייבעג
 .?ןילּפיצסיד ןוא גגונדרָא ןיא לגנַאמ, םעד טימ

 ןעָארויב יד ןיא קידנפיול טקַאהעגּפָא סיפ יד ךיז טָאה'מ סָאװ געט ריפ יד
 יו ןעוועג זנוא רַאפ ןענעז ,סעזיוו עקיטיונ יד ןגירק וצ ידכ ,ןטַאלוסנָאק ןוא
 "ַאּפמיא ןַא ןופ בייהנָא םייב ןעייטש רימ זַא ,טליפרעד ןבָאה ריפ .בוט-םוי ַא
 ,ןכעלקריוורַאפ ןעייג רימ סָאװ ,עיזיוו רעטנַאז

 געט עטליײצעג ענעי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ ןרעדליש וצ רעווש
 "עג ןוא טצנַאטעג טָאה'מ ,סעקנירעשטעוו :"ןויצ יריעצ ,, ןופ לַאקָאל םעד ןיא
 יד ןעמוקעג ןענעז'ס זַא ,העידי יד .ןעוועג רימ ןענעז עטרוכשרַאֿפ יוװ .ןעגנוז
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 טשינ .ןדיא רעװעשרַאװ יד ןשיווצ טײרּפשרַאפ לענש ךיז טָאה ,םילוע עטשרע
 ןעמענ וצ לײטנָא ידכ ןפָאלעגפיונוצ ךיז ןענעז עטנַאקַאב ןוא םירבח ,טניירפ רָאנ
 תונתמ טימ סעמַאד עטצוּפרַאפ ןוא ןדיא םתס וליפַא רָאנ ,החמש רעד ןיא
 ןגָארטעצ ךיז טָאה ,ןבייהעגנָא ךיז טָאה הילע יד זַא ,הרושב יד .טנעה יד ןיא
 ,ןעלגילפ ףיוא יו

 זיא "ןילּפיצסיד ןיא לגנַאמ רעד, .ןבעגעגנייא ךיז טָאה וואורּפ רעד
 ןףשינעבױלרעד יד ט'לעופ'עגסיוא טָאה'מ .גלָאפרעד טימ טניורקעג ןרָאװעג

 ,קנַאדעג רעד טמערַאוװעג טָאה'ס ,םירומישיליל ַא ןעוועג זיא טנוװָא-דײשּפָא רעד
 ,קלַאװאוס ןוא ענדָארג ןופ םירבח יד טימ רָאנ טשינ ךיז ןענעגעזעג רימ זַא
 ,טירטסופ ערעייז ןיא ןייג וצ ןבייהנָא דלַאב ןלעװ סָאװ עלַא יד טימ ךיוא רָאנ
 ןבָאה שזַאגַאב רעזנוא טימ ענעדָאלַאב ןליבָאמָאטױא יד תעב ,סנגרָאמוצ ףיוא
 יד ןופ רענעפ ייוצ טרעטַאלפעג ןבָאה ייז רעביא ןוא טרָא ןופ טרירעג ךיז
 לַאקָאל םעד ןגעקטנַא ,סַאג עקישזד ףיוא ןַאטנָאּפס ןכָארבעגסיױא זיא ,תוצובק
 ןעיירשעגסיוא-דיירפ .עיצַארטסנַאמעד-סקלָאפ עטנַאזָאּפמיא ןַא ,"ןויצ יריעצ, ןופ
 יד תעב ,געט ענעי ןיא .עקידנרָאפּפָא יד טײלגַאב ןבָאה סעינַאװעשטניװ ןוא
 ןרעטנוא ןענַאטשעג סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ךָאנ זיא ןליוּפ ןופ טָאטש-טּפיױה

 ,קסנימ ןיא קיירטש םעד ןוא גרעבמעל ןיא ןשינעעשעג יד ךָאנ ,המחלמ ןופ ןכייצ
 -הצובק יד ןופ טורשרַאמ םעניא ןוא -- עיצַאטסעפינַאמ רעד טָא ןיא ןעוועג זיא
 זיב ןסַאג רעװעשרַאװ יד רעביא ןייוותורוש סרעטיילגַאב ערעייז ןוא םירבח
 ,אפוג זנוא רַאפ גנושַאררעביא ןוא טומ ,שזַארוק קינייװ טשינ -- ןַאב רעד

 ןבָאה רענלעז עשילױוּפ יד :רעבירַא טשינ סע זיא ןצנַאגניא ןקורט ,תמא

 ןעמ זיא עיצנַאטסדןַאב רעד ייב ,רענעפ עשידיא יד ןגָארטרַאפ טנַאקעג טשינ
 זנוא ןעמ טָאה ןָאפ ןייא .דלַאװג טימ ןסירעגסױרַא ייז ןוא ןלַאפרעביא זנוא
 טקנעשעגקעװַא יז ןבָאה רימ ןוא ץנעוורעטניא רעלופימ ַא ךָאנ ,טרעקעגמוא
 ,ןרָאװעג םלענ זיא עטייווצ יד רעבָא ,דנַאל ןיא "ץולחה,, ןופ רעייטשרָאפ יד

 ,וָאדרַארישז עיצנַאטס רעד זיב םילוע יד טײלגַאב ןנָאה רעקילדנעצ

 ,טנגעזעג ךיז טָאה'מ זיב ןענָאגַאװ יד ןופ ןסירעג ךיז ןבָאה דיירפ ןוא גנַאזעג
 יד זנוא ןבָאה קירוצ געוו ןפיוא :ןיול רעזנוא ןעמוקַאב רימ ןבָאה רעטעּפש
 ,דרע סעדורג ןוא רענייטש טימ ןפרָאװַאב םייוג

 ןבָאה רימ ןעוו ןוא .דנַאל ןיא םולשב ןעמוקעגנָא ןענעז תוצובק עדייב
 סָאװ עלַא יד ןייז הלוע ןביוהעגנָא ןבָאה ,הרושב עשיפַארגעלעט יד ןטלַאהרעד

 ךיז טָאה ןכָאװ עכעלטע ןופ ךשמב .,טונימ רעקיזָאד רעד ףיוא טרַאװעג ןבָאה
 .רעטרעדנוה ליפ ןעמונעגמורַא טָאה ןוא הילע יד טעילַאװכעצ

 (ח"פרת ,איי ייסרטנוק.)
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 הילע ןיימ

 תחדק וליפַא ,לווָאט רעטַאלג ַא יװ ןעמוקעג טינ ךיא ןיב לארשי ץרא ןייק
 םענופ טכַארבעגטימ סע בָאה ךיא רָאנ ,דנַאל ןיא *טרָאּפשעגּפָא, טינ ךיא בָאה
 "לָארּפ םעד ןוא רעטעברַא ןַא ןופ םעט םעד .,עינַאבלַא ןיא טנָארּפ"המחלמ
 ,17 ןופ לרוחב ַא יװ ,טעברַאעג בָאה ךיא ןעוו טכוזרַאפ ךיא בָאה לרוג ןשירַאט
 קירבַאפ-עיצינומַא רעד ןיא סעכמָאב ןופ ןלייט ןריצירבַאפ וצ ןישַאמ ַא ייב
 ,ךיירטסע ,ףרָאדסרעלַאוװ ייב

 "-הרשכה רעד ןיא ךיוא טעװעקַאמסָאּפ ךיז ךיא בָאה ךרּפ תדובע טימ
 טקיּפעגסױא ךיז טָאה'ס רעדייא ךָאנ ,ןיוו ייב טעדנירגעג ןבָאה רימ סָאװ ,הצובק
 ןגעלפ יינש ןוא טסָארפ ןופ געט ןיא .רעדנעל עלַא ןיא עיצַאזינַאגרָא-ץולחה, יד

 רעציזַאבטוג ןשידיא א ייב יורטש ךעלטניב ײרעסערּפ-טנַאה ַא ןיא ןסערּפ רימ
 ,ףרָאדרעצנא ןיא

 ךייא לעװ ךיא ביוא ןסיוו ריא טעוװ ,עינַאװערָאה יד ןעוועג זיא'ס רעווש יו
 יד ךיז ןופ ןפרַאוװּפָארַא רימ ןגעלפ טלעק רעקידנסע רעד ןיא זַא ,ןלייצרעד

 ןטימ רעסערּפ ןופ ןוייא ביוה םעד ןעיצ ןוא סייווש םעד ןשיװּפָא ,רעדמעה
 ןלוקסומ ערעזנוא ןופ גנוגנערטשנָא רעצנַאג רעד טימ ןוא חוכ ןצנַאג

 ךָאנ ןענעז סע זַא -- טכער טימ ןוא --- גָאט וצ טנייה ךיז טגָאלקַאב ןעמ
 טלָאמעד {לטעב ןייא ןיא טייווצ-עבלַאז טפָאלש ןעמ ואוו רעצעלּפ-הרשכה ןַארַאפ
 םענרעצליה ןייא ףיוא -- םירבח ןעצ ךרעב --- ןֿפָאלשעג הצובק עצנגַאג יד זיא
 ץכעקעג לסיבַא ןופ םעט םעד ןסיװ טשינ רימ ןגעלפ זייוונטייצ ,ןַאשטּפַאט
 ,געט עצנַאג

 ןייא ןייק .תוחּפשמ ןעצ ןופ עּפורג רעניילק ַא טימ ןעוועג הלוע ןיב ךיא
 ןעמַאזוצ רימ טימ טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,יד ןעוועג טינ ןענעז םירבח יד .עטרבח
 םיגיהנמ ענעזעוװעג ןופ ןענַאטשַאב זיא עפורג יד ;הצובק-הרשכח רעד ןיא
 עקינייא ןוא ןסָאלשעגסױא ןעמ טָאה עקינייא .ןיוו ןיא "ריעצה רמושה , ןופ

 ,קעװַא ןיילַא ןענעז
 ,םיליכשמ עטלטרעצעגסיוא ,עטריניפַאר ןעוועג עלַא ןענעז רימ ץוח ַא

 חומ ןיא ;תוקפס ןופ ןסערפעצ ןוא עקידסחוימ ,ךעלקישטנַאמעגנוי ענעדייז
 טשימעגנעמַאװצ ךיז טָאה טייצ רענעי וצ ליכשמ ןשידיא רעניוו ןגנוי ַא ןופ
 קילָאבמיס רעשידיסח רעד טימ דיורפ .ז ןופ םזילַאנָאיצַאר רעשיגָאלָאכיסּפ רעד
 -ַאעדיא ןטימ סקרַאמ .ק ןופ םזילַאירעטַאמ רעשירָאטסיה רעד : רעבוב ,מ ןופ
 הרות רעד טיול עיצַאּפיצנַאמע-ןעיורפ ןופ ןעיידיא יד { רעױדנַאל .ג ןופ םזיל

 ,רעגנינייו ַא ןופ םזינימעפיטנַא ןטימ לבעב ןוא סלעגנע ןופ

 -מורַא ןבָאה סָאװ ,םיליכשמ יד טָא ךיוא סָאװ טינ שודיח ןייק ןכב זיא
 "ברעמ ןופ גנַאגרעטנוא, סרעלגנעפש פיט ןופ תוקפס טימ טעשזדנַאלבעג
 "טסעדנופ ןבָאה ,ןעקנַאדעג-הריפכ עלַאיצָאס ןוא עלַאנָאיצַאנ ,עשיפָאזָאליפ טימ

 ןַא טימ ןוא םזיצולח ןופ טמולחעג ץרַאה רעייז ןופ שינעפיט רעד ןיא ןגעוו
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 -ערבעה ןוא טפַאשנסיו עשידיא טרידוטש סיילפ ןוא הדמתה רעכעלטנייוועגמוא
 רעשיּפיט רעד ןעוועג זיא סָאד ; תויח .רד ןופ רַאנימעס ןיא רוטַארעטיל עשיא
 ענעי סָאװ ,ןשודיח טשינרָאג ןכב ךיז ףרַאד ןעמ .,*ץרַאה ןיא סיר; רעשידיא
 ןופ ןטָארטעגסױרַא ןײלַא ןענעז רעדָא ןסָאלשעגסיוא טָאה'מ סָאװ ,טיילעגנוי

 ,גנוגעוװַאב רעד ןופ ןטָאבעג יד ןצעשגנירג ןוא ןייז לטבמ בילוצ "ריעצה רמושה;
 רַאפ ךיוא ןוא גנוגעװַאב רעד רַאפ טנעמיטנעס ַא טַאהעג םעדכָאנ ךיוא ןבָאה
 ןסימָארּפמָאק ןייק ןופ טשינ סייוו סָאװ ,רענגעק םענעסיברַאפ רעייז ,רימ

 בָאה'כ .טרידוטש ןוא טרעגנוהעג ,"ןקא ןטימ טריפעגנָא ךיא בָאה ןיוו ןיא
 םעד רַאפ טייצ עגנַאל ַא עימעדַאקַא רעד ןיא םוידוטש םעד ןסירעגרעביא
 הלוע ןוא הרשכה ןכַאמוצכרוד ךיז ייב טכַאמעגּפָא בָאה'כ ,ןעמַאזקעיזָאלסױרַא
 ןקידכעלקריוװרַאפ א ךָאנ ןרַאג ,תוקפס ןופ ענעסערפעצ ,םיליכשמ ענױזַא ,ןייז

 ןּפַאכוצנָא ךיז ידכ םַאטש ַא טכוז סָאװ ץנַאלפ עקידנכירק ענעי יו טקנוּפ ,חוכ
 ןייג ןלעוו ייז רעבָא ,הריפכ ןופ דייר יד ןָא ןטלַאהנָא ךיז ןלעוו ייז .םיא ןָא
 רענגעק יד ןעגנַאגעג ןענעז ױזַא .טכעלקריוורַאפ סָאװ םעד ןופ טירטסופ יד ןיא
 ,לארשי ץרא ןייק ןעוועג הלוע רימ ןענעז ןעמַאזוצ ןוא טירטסופ עניימ ןיא עניימ

 (1938 עשראו ,"ריעצה רמושה;)

 הילע ןופ גנוטרַאוורעד ןיא

 ןעמוקעג רימ ןענעז םירמוש-םיצולח עּפורג ַא ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ...
 ,ןיהַא ןעמוקנָא םייב ןליפעג ערעזנוא ןרעדליש וצ רעטרעוװ ןלעפ סע .,ןיוו ןייק

 עצנַאג ןיא טכַאמעגכרוד רימ ןבָאה ,העש 24 ןַאב ַא טימ טמענ סָאװ ,געוו םעד

 ןוא -- עגנערטש ַא רעייז זיא ןצענערג יד ףיוא הרימש יד .ןטַאנָאמ .., ,ייווצ
 ןסיורד ןיא רעטניו רעד ןוא ...סעמרוט יד ןופ ןרעמיצ יד ןענעז טלַאק יװ
 -עגנָא רימ ןענעז ןכָארבעצ ןוא טרעטַאמעגסיוא ,דימ ...רערעווש ַא רעייז זיא
 -עניטסעלַאּפ ןופ טנעה יד ןיא טגיל סע זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד טָא ןוא .ןעמוק
 קיגנעהּפָא זיא ץלַא .עזיו עשילגנע עקירעהעג יד זנוא רַאפ ןגירק וצ טמַא
 זַא ןוא -- םינינע עלַא ןגעוו ןדנעוו ךיז ןעמ ףרַאד םיא וצ סָאװ ,.צ .רד ןופ
 ...רָאטקָאד ןטייווצ ַא ןופ שינעביולרעד ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד ,ןעז םיא ליוו ןעמ

 ןסָאגעגסױא בָאה ךיא .דובכה-אסכ ןייז וצ ןעמוקעגוצ ךיא ןיב ףוס-ףוס
 טכַאמעגכרוד ןיוש טָאה הצובק רעזנוא זַא, טלייצרעד םיא ןוא ץרַאה ןיימ םיא רַאפ
 רָאנ ןלָאז רימ יבַא ,טעברַא רערעװש רעדעי טימ טכַאמעג םולש טָאה ,הרשכה

 .י"א ןייק ןעמוקנָא
 זנוא ףיוא ןעיירש ןביוהעגנָא טָאה -- ??ַאניטסעלַאּפ ךַאנ ? סָאװ; --

 טימ; :קָאנושַארטס ַא טימ ןבעגעגוצ טָאה רע ןוא -- .רד ועד שטייד ןיא
 .וװ .ַא .א ?קירוצ ןקישּפָא ךייא רימ ןלעוו ײצילָאּפ

 ...ץלַא ךָאנ ןטרַאװ רימ ןוא -- םישדח קעװַא ןענעז סע

 ("ריצצה רמושה רפס;)
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 ךֹול ב באוז

 הצובק ַא ופ עטכישעג-הלּפעה

 ןט10 םעד .הצובק ַא ןופ עטכישעג-הילע יד ןלייצרעד ךייא רימָאל
 טנעָאנ .וָאנרַאט ןזָאלרַאפ ,םירבח ןעצ ןופ עּפורג ַא ,רימ ןבָאה 1920 רַאונַאי
 םוקנָא ןטימ .ץענערג יד ןצרַאװש וצ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה עצינירק ףרָאד םוצ
 גרעב --- םורַא ,רעטניוו .ןירַא געוו ןיא ןזָאלעג ךיז רימ ןבָאה טכַאנ רעד ןופ
 זיא ,גרעב יד ןשיװצ ךעלעגעטש יד טנעקעג טָאה סָאװ ,רבח ןייא .יינש ןוא
 עיצַאטנעירָא ןייז ןריולרַאפ רע טָאה ךיג רָאג רעבָא ,רעריפגעוו רעזנוא ןעוועג
 ךיז רימ ןבָאה גנולצולּפ .,געװ םעד ןריולרַאפ ןבָאה רימ ןוא טנגעג רעד ןיא
 ןתמו:אשמ ןצרוק ַא ךָאנ .ךַאװ ץענערג רעשילױּפ רעד ףיוא ןסױטשעגנָא
 ,ןיג וצ רעטייו טביולרעד זנוא ךַאװ יד טָאה (..,ןיז ןטלּפָאט ןיא -- ןתמ)
 .שואי וצ טנעָאנ ןוא דימ ןעועג .סיפ יד טליפעג טיג טעמכ ןיוש ןבָאה רימ
 טכַאמעג זנוא טָאה ,קירוצ געװ ןייק ָאטינ זיא'ס זַא ,ןייזטסואווַאב רעד רָאנ
 ,ףרָאד ןפרָאװרַאפ ַא ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןעגעז ירפ רעד ןיא .,סיוארָאפ ןייג
 ןעועג זיא החמש רעזנוא ןוא ,רעטסנעפ ןטשרע ןיא טּפַאלקעגנָא ןבָאה רימ
 רענעי ףיוא ןיוש ךיז ןעניפעג רימ זַא ,טרעלקעגפיוא ךיז טָאה סע ןעוו ,סיורג
 ,ףרָאד שיכעשט ַא ןיא ,ץענערג טייז

 לָאמ סָאד ,ןלַאפעגנײרַא רעדיו רימ ןענעז םורַא עלייוו רעצרוק ַא ןיא
 רעבָא ךיז ןבָאה עכלעװו ,ןעמרַאדנַאשז ץענערג עשיכעשט ןופ טנעה יד ןיא
 ןרָאװעג טלגָאװרַאפ ןענעז רימ .ןזָאלעגּפָא זנוא ןוא םימחר טימ ןעוועג גהונ
 ףיױא רימ ןענעז רעטסניפ ןרָאװעג זיא'ס זַא ןוא הינסכא רעשידיא ַא ןיא
 ונוא ןעמ טָאה ָאד .טָאטש רעטנעַאנ רעד וצ ףרָאד ןופ ןרָאפעגּפָא רענעגעוו
 ןעמוקַאבסױרַא טָאה ןעמ זיב ,הבישי רעד ןיא געט עכעלטע ןטלַאהַאבסיױא
 ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז רימ .ןַאב רעד טימ ןרָאפ וצ ןשינעביולרעד זנוא רַאפ
 ןופ ןריט יד ןגָאלשעגּפָא רעדיוו ןבָאה רימ ...רב טָאטש רעשיקַאװָאלס רעד
 ,זָאלפליה ןוא טלמוטעצ ןרָאװעג ןעמ זיא ןטרָאד רעבָא ,ןטלַאטשנַא ענעדישרַאפ
 סָאװ ,רבח ַא ןופ וויטַאיציניא יד טינ ןעוו ,ףוס ןרעטיב ַא טַאהעג ןטלָאװ רימ
 עשיטסינויצ עטנַאקַאב ַא זנוא טימ ןריסערעטניארַאפ וצ געוו ַא ןענופעג טָאה
 ןענעז רימ : ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג קיטכיל זנוא זיא ףוס-ףוס .טייקכעלנעזרעּפ

 ןלעװ טציא ןופ זַא ,טפָאהעג ןבָאה רימ ןוא ןטנעמוקָאד טימ ןרָאװעג טגרָאזַאב
 ךיז רימ ןבָאה ןירב ןיא .געוו ןפיוא ןעגנורעטש ןייק ןבָאה טינ ןיוש רימ
 טָאהעג ךיוא ןבָאה סָאװ ,תוצובק עשירמוש-שיצולח ערעדנַא טימ ןפָארטעגנעמַאזוצ
 ,רימ יװ ,ליצ ןקיבלעז םעד

 ןבָאה טָא ןעגנושיטנַא ףיוא ןעגנושיטנַא ןוא רענעלּפ ףיוא רענעלּפ
 םיטילּפ-י"א ןופ רעגַאל ַא ןַארַאפ זיא גרובסלקינ ןיא זַא ,טסואוורעד ךיז רימ
 ןבָאה רימ .םייהַא ןקישוצקירוצ ייז העדב טָאה גנוריגער עשיכעשט יד זַא ןוא
 טיג זיא ןעגנולעג טינ זנוא ןיא סָאד רעבָא ,ייז ןָא ןסילשנָא טלָאװעג ךיז

 טלָאמעד ךיז טָאה סע ואוו ,ןיוו ןייק ןרָאפ יו ,געווסיוא רעדנַא ןייק ןבילבעג
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 ןבָאה ןיוו ןיא .עּפָאריײא-חרזמ ןוא -לטימ רַאפ טמַא-עניטסעלַאּפ רעד ןענופעג

 טרַאװעג ךיוא ןבָאה סָאװ ,תוצובק ריפ-יירד טרירטנעצנָאק געט ענעי ןיא ךיז

 "מוַאב ןיא טעברַאעג ןוא טריטרַאוקעגנייא ךיז ןבָאה רימ .הילע רעייז ףיוא

 ךיז רימ ןבָאה ָאד .דלעפנרעב .ז .רד ןופ טלַאטשנַא-סגנואיצרעד ןיא ,ןטרַאג

 שארב "ריעצה לעוּפה, ןופ עיצַאגעלעד רעקיד-י*א רעד טימ ןפָארטעג ךיוא

 -טלעו רעד וצ געוו ריא ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ןָאדרָאג ,ד .א טימ

 רבח ןעװעג ךיוא זיא עיצַאגעלעד רעד ןופ דילגטימ ַא .גָארּפ ןיא ץנערעפנָאק

 רָאי ןבלַאהרעדנָא ןייזּפָא ןכָאנ --- ןרָאװעג טקישעג זיא רעכלעוו ,יבהנש יכדרמ

 ,גרעבמעל ןיא גנוגעװַאב רעזנוא ןופ ץנערעפנָאק-הילע רעד וצ -- י"א ןיא

 יח-לת לטיּפַאק םעד טסואוורעד ךיז רימ ןבָאה םירבח-עיצַאגעלעד יד ןופ

 ,םילוע עיינ ףיוא קרַאטש רעייז ןעמ טרַאװ י"א ןיא זַא ןוא רָאדלעּפמורט ןוא

 ךיוא ייז ןשיווצ ,גנוגעװַאב רעזנוא ןופ םירבח ענעדישרַאפ ןבָאה ןיוו ןיא

 "ץרא ןיא קרעוװ ןשירמוש ןרַאפ רענעלּפ ןענעכיײצנָא טוואורּפעג ,ירעי ריאמ

 ןייא ףיוא רָאנ טרירטנעצנָאק טלָאמעד ךיז טָאה קנַאדעג רעזנוא רעבָא ,לארשי

 ,לארשי ץרא ןייק רעירפ סָאװ ןעמוק : ךַאז
 ,תוצובק עטשרע יד געוו ןיא ןזָאלעג ךיז ןבָאה לירּפַא-ץרעמ םישדח יד ןיא

 .לארשי ץרא ןייק טסעירט ןופ ןעמואושעגּפָא ןענעז סָאװ
 ("ריעצה רמושה רפס;)

 יש מ באז

 םיצולח עטשרע יד ןופ הילע

 -רַאפ רעד ןוא דנַאלסור ןיא עיצולָאװער רעשיטסיװעשלָאב רעד טניז

 רעמ ץלַא ענוװָאר ןיא ךיז טָאה ,עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ןופ גנוכעלטנפע

 ,לארשי ץרא ןייק ןייז וצ הלוע טנגוי רעד ןופ גנובערטש יד טקרַאטשרַאפ

 ךָאנ גנואיצרעד עשיטסינויצ יד ןוא "ןויצ יריעצ, ןוא *ץולחה, ןופ ףוד רעד

 זיא סָאװ ,עגַאל יד .טכורפ רעייז טכַארבעג ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 -- עניַארקוא ןופ םיבושי עשידיא ערעדנַא ןיא יו --- ענוװָאר ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג

 ליפ טָאה ,(ןלױּפ וצ רעבירַא זיא לייט ַא סָאװ) ןילָאװ ןופ גנולייטעצ רעד ךָאנ

 ןטסינויצ יד ןוא ,רעטרעניואוו ערעדנַא ןכוז ןוא ןרירגימע וצ ןסיוטשעג ןדיא

 יד .לארשי ץרא ןופ גנוטכיר רעד ןיא געװ רעייז ןעזעג ןבָאה ייז ןשיוװצ

 עקידנטייב ךיז יד ןעוו ,טקרַאטשרַאפ סרעדנוזַאב ךיז טָאה ןייז וצ הלוע גנובערטש

 יד ןזָאלרַאפ וצ טייקכעלגעמ יד ןדײנשוצּפָא טָארדַאב ןבָאה ןעמישזער-טכַאמ

 ,טָאטש

 ןרָאװעג טכַאמעג ענווָאר ןיא ןענעז רענעלּפ-הילע יד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא

 ,עּפורג-טנגוי עשיצולח ַא טריזינַאגרָא ךיז טָאה סע .ןעגנוטיירגוצ ענעדישרַאפ

 "ץולחה; ןגעוו ןרושָארב ןענעייל טימ רָאנ טנגונגַאב טינ רעמ ךיז טָאה סָאװ

 ןסַאּפוצ ךיז ,ךַאפ ַא ןענרעל ךיז םירבח עריא טקישעג טָאה רָאנ ,לארשי ץרא ןוא
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 עקיזָאד יד .וװ .ַא .א ןגייווצ ענעדישרַאפ ןיא ןריזילַאיצעּפס ךיז ,טעברַא-דרע וצ
 רעשיצולח רעטשרע רעד ןעוועג הילע רעטירד רעד ןופ בײהנָא ןיא זיא עּפורג
 .ענווָאר ןיא ןרעק

 ןענרעל ךיז ןביוהעגנָא טָאה עכעלטנגוי ןצפופ-"ןצרעפ ןופ עפורג ַא
 ןיא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא סָאװ טַאטשרַאװ ןלעיצעּפס םעד ןיא יײרעסָאלש
 -גייא ןענעז םירוחב לייט ַא ;סָאג יקסוװעלָאגָאג ףיוא ,זיוה סאניט ןופ רעלעק

 ןיא -- ערעדנַא ,סרעלשיט עטַאװירּפ ייב ךעלגניא-ןרעל יוװ ןרָאװעג טנדרָאעג
 ,עירדנַאסקעלַא ןיא טפַאשטריװדנַאל ףיוא קעוװַא זיא עּפורג רעדנַא ןַא .ןעיירעקורד
 םירבח יד .קעהנוָאר לאומש ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא זיא ןוא/ ענווָאר ןבענ
 טימ ענווָאר םורַא רעדלעפ יד טרעקַאַאב ךָאנרעד ןבָאה הצובק רעד טָא ןופ
 יחיטבא הירא טימ טעבראעג ךיוא ןבָאה ייז ןוא םירעיוּפ עשיניַארקוא ןופ דרעפ

 רעסיוא ריצַאּפש ַא ףיוא ןזָאל ךיז ייז ןגעלפ טייצ רענעי ןיא ,ןטרָאג סרעשיפ ןיא
 ,טפַאשטריװדנַאל ןגעוו ןסעומש ןריפ ןוא עװַאקטיט םָאנָארגַא ןטימ טָאטש רעד
 דו .ַא ,א לארשי ץרא ןיא ןטעברַא ןוא ןבעל

 ןגעו ןעגנַאלק טיײרּפשרַאפ ךיז ןבָאה 1920 ןופ םישדח עטשרע יד ןיא
 ןבָאה הצובק רענװָאר רעד ןופ םירבח יד ,לארשי ץרא ןייק הילע ןַא ןופ בייהנָא
 יד ןגעו העידי יד ןטלַאהרעד ןכָאנ .הילע רעייז ןגײלּפָא טלָאװעג טינ רעמ

 ַא טנדרָאעגנייא רימ ןבָאה ,טיױט טרָאדלעּפמורט ןוא יח-לת ןיא ןשינעעשעג

 ןבָאה רימ ןוא יחילת ןופ ןדלעה יד ןופ קנעדנָא םעד טעמדיוועג גנולמַאזרַאפ
 עּפורג םיצולח ַא ,טעברַא רעייז ןייז ךישממ ןעייג רימ זַא ,טרימַאלקָארּפ ןטרָאד
 רעטסעפ ןוא ןליוו ןקרַאטש ַא טימ .,זנוא ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה ץערָאק ןופ
 ןביוהעגנָא רימ ןבָאה "הנחמה ינפל רבועה ץולחה, רעד ןייז וצ טײקנסָאלשטנַא
 ,ןירַא געוו ןיא ןטיירג ךיז

 עשרַאװ ןייק טעדנעוועג ךיז רימ ןבָאה ענווָאר ןזָאלרַאפ ןבָאה רימ רעדייא
 ךיז טָאה רעפטנע ןַא ןטרָאד ןופ ןעמוקַאב ןרַאפ ךָאנ ,סעיצקורטסניא ךָאנ
 סָאװ ,ענװָאר וצ ךיז טרעטנענרעד ײמרַא עטיור יד זַא ,גנַאלק ַא טײרּפשרַאפ
 רעמ ןעמ טָאה ענוװָאר ןזָאלרַאפ סָאד .טנעה עריא ןיא ןלַאפנײרַא עגר עדעי ןָאק
 -טכַארפ ַא טימ ןרָאפ וצ ןסָאלשַאב טָאה עּפורג רעזנוא ; ןגײלּפָא טרָאטעג טינ
 ןדָאלוצנָא ןטלַאהרַאפ זנוא ןעמ טָאה ןטש השעמ .לעװָאק ךרוד עשרַאװ ןייק גוצ
 ;לזמ ןייק טָאהעג טינ ךיוא רימ ןבָאה העיסנ רעד ףיוא ,ןגוצ ףיוא עיצינומַא
 ץלַא ןענעז רימ ...סעקיװעשלָאב ןענעז רימ זַא ,ןעוועג דשוח זנוא טָאה ןעמ
 .עמרוט רעװעשרַאװ ַא ןיא ןטנַאטסערַא יו ןרָאװעג טריפעגּפָא ןוא ןטלַאהרַאפ
 טַאר ןלַאנָאיצַאנ ןשידיא םעד זיב ,טריטסערַא ןעוועג רימ ןענעז ןכָאװ עכעלטע
 ,ןעײרפַאב וצ זנוא ןעגנולעג זיא עשרַאװ ןיא

 ןייק ןרָאפעגּפָא הצובק עצנַאג רעזנוא ןיא םורַא טסייצ רעצרוק ַא ןיא
 ךָאנ טימ ןכָאװ סקעז םורַא טכַארברַאפ רימ ןֿבָאה ןטרָאד .עיקַאװָאלסָאכעשט
 ןיו ןייק קידנעמוק .ןליוּפ ןיא רעטרע ענעדישרַאפ ןופ םיצולח רעטרעדנוה
 רעייז וצ טיירגעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,םיצולח ךָאנ ןפָארטעג ןטרָאד רימ ןבָאה
 ,הדוהי יבצ ןוא ןַאמשיפ הדע ,"ריעצה לעוּפה, ןופ םיחילש יד ךיוא ןוא ,הילע

 ןיו ןיא .עּפָארײא ןופ הילע עשיצולח יד ןריזינַאגרָא ןעמוקעג ןענעז סָאװ
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 ,יקסנימערעמ לארשי ןוא ןַאלּפַאק רזעילא ךיוא קיטעט ןעוועג טלָאמעד ןענעז

 ,ךיוו ןקידטלָאמעד ןופ רעפסָאמטַא ַאזַא ןיא .,זיירק ןרעדנוזַאב ןייז ןיא רעדעי
 יד ןגױא יד רַאפ קידנעעז ןוא הביבס רעקידלארשי-ץרא-שיטסינויצ ַא ןיא
 ,טליפעג טוג עלַא ךיז רימ ןבָאה ,םולח רעזנוא ןופ גנוכעלקריוורַאפ עקידלַאב
 םוצ ןעמוקעגנָא 1921 הרות תחמש רימ ןענעז געט 150 ןופ ןשינעלגָאװ ךָאנ

 .געװ רעזנוא ןופ תורצ עלַא קידנסעגרַאפ ,גערב ןטמולחעגסיוא

 ("הנבור,)

 ר יפ לא .ד

 קסירב ןופ הצובק'םיצולח עטשרע יד

 ןטשרע ןופ ףוס םוצ ןליױּפ ןיא ןענַאטשטנַא זיא סָאװ ,גנוגעוװַאב-"ץולחה, יד
 ןיא .רעטעּפש לסיבַא קסירב ןיא ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,גירק-טלעוו
 ןיא טָאה 1915 ןופ ןוא "םוחת ןרעסיוא; ןעוועג קסירב זיא ןרָאי-המחלמ יד
 ןכָאנ טשרע : רעגריב רעליוויצ ןייא ןייק טבעלעג טינ ןטרָאד רָאי 4-2 ןופ ךשמ
 עקידרעירפ עריא ןרעקמוא ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ןטכַאלש יד ןופ ןלעטשּפָא
 ןוא ,"ץולחה; ןגעוו תועידי ןעגנַאגרעד קסירב ןייק ןענעז 1919 ןיא .םיבשות
 עכעלטנגוי עטלייצעג יד ןשיווצ גנוגעװַאב ַא ןעלקיװטנַא ןעמונעג ךיז טָאה ףכית

 ,טָאטש ןופ
 עגנוי 3 .רעטושּפ ַא רעייז ןעוועג זיא "ץולחה; רעקסירב ןופ בייהנָא רעד

 טנגוי רעקסירב רעד וצ ארוק לוק ַא טימ ןדנעוו וצ ךיז ןסָאלשַאב ןבָאה םירוחב
 טַאהעג טָאה סָאװ ,ייז ןופ רענייא ,גנוגעװַאב-"ץולחה, רעד ןיא ןסילשוצנָא ךיז
 -בעה ןוא שידיא ףיוא ארוק-לוק םעד ןבירשעגנָא טָאה ,טפירשטנַאה ענייש ַא
 ןוא טָאטש ןופ ןסָאג יד ףיוא טּפעלקעגסױא םיא ןעמ טָאה טכַאנייב ,שיאער
 עכעלטנגוי עשידיא יד ןבָאה סָאװ ,ןפורפיוא יד טנעיילעג עלַא ןבָאה ןגרָאמ ףיוא
 ,12 ַאװָאלָאּפָאט ףיוא ןרירטסיגער ךיז ןעמוק וצ ןטעבעג

 םירוחב קילדנעצ עכעלטע ןבירשרַאפ ךיז ןבָאה ןכָאװ ייווצ ןופ ףשמ ןיא
 ןבָאה סע .ןייז וצ הלוע ךיג גנונעפָאה ַא ןעוועג זיא סע .תורבח רָאּפ ַא ןוא
 -ץרא ןייק ןעמוקוצנָא ןעגנולעג זיא סעּפורג-םיצולח זַא ,ןעגנַאלק טײרּפשרַאפ ךיז
 ןָא ןריזינַאגרָא וצ ןטָארטעגוצ רעבירעד ןענעז רימ .1918 ןיא ךָאנ לארשי
 -- םירבח 14 טלייצעג טָאה עּפורג יד .עּפורג -הילע עטשרע יד ןשינעגיײלּפָא

 ןיא עלַא -- י"א ןיא ןיוש ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה ,הפי יכדרמ ,רעטנצפופ רעד
 ןעוועג זיא רעכלעוו ,ךָאלב 'ח ןרעטלע רעמ םעד רעסיוא ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד
 ,ןשטנעמ-סטעברַא ןעוועג ןענעז ןצרעפ עלַא .עּפורג רעד ןיא היחה חור רעד
 ןוא ,ןרָאי-המחלמ יד ןֹופ םונהיג ירודמ העבש יד ןעגנַאגעגכרוד ןענעז עכלעוו
 ײלרעלַא טימ ןעמונרַאפ ךיז ייז ןבָאה עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 עלַא ןוא טפַאשטריװדנַאל ,ײרעסָאלש ,יירעדימש טימ ,רעדלעוו יד ןיא ןטעברַא
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 עשיטקַארּפ ןעמוקַאב ךָאנ ייז ןבָאה םעד רעסיוא .תוכאלמ עכעלצינ ערעדנַא
 ,טָאטש קע ןיא ץעגרע הברוח ַא ןיא רַאילָאטס ןטלַא ןַא ייב סעיצקעל

 טקיטפעשַאב ןייז וצ ןעוװעג ןיא עפורג רעד ןופ גנובערטש-טּפיױה יד
 קסירב שוריג ןכָאנ ןענעז םירבח עכעלטע .,לארשי ץרא ןיא טעברַא-דרע ייב
 ןענעז ייז ןוא רעפרעד עקימורַא יד ןיא טעברַא-דרע ייב טקיטפעשַאב ןעוועג
 ַא טימ האובת ןדיינש יװ ,ןטעברַא ענעדישרַאפ ףיוא ןטסילַאיצעּפס ןרָאװעג
 ןיא ןטעברַא ,יורטש ןוא זָארג סעּפָאנס ןגיילנעמַאזוצ ,ןרעקַא ,ןשערד ,עסָאק
 ,וו .ַא ,א ןטרָאג-סנירג ַא

 ןעוועג זיא ךַאפ ַא ןיא ךיז ןעמוקלופרַאפ ןכָאנ עגַארפ עשיטקַארּפ עטשרע יד
 ןייז סָאװ ,דנָאפ ַא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא סע .,הילע יד ןריסנַאניפ סָאד

 רעד ןופ דנָאפ רעד --- ?תימוקמה הריגהה ןרק; ןעוועג זיא ןעמָאנ רעלעיציפָא
 ןעוװעג ךָאנ געט ענעי ןיא זיא "הילע; ףירגַאב רעד) עיצַארגימע רעקיטרָא
 ףיוא םוכס רעקיטיוג רעד ןרָאװעג טלמַאועגפיוא ךיג זיא סע ,(טנַאקַאב קיניײװו
 .הצובק רעד ןופ םירבח 14 יד ןופ תואצוה-הילע יד ןקעד וצ

 רַאפ עיצַארטסנַאמעד א ןעוװעג זיא הצובק רעד ןופ רָאפסױרַא רעד ...
 ןיא תויה .לַאזגָאװ םוצ טײלגַאב זנוא ןבָאה ןשטנעמ רעטנזיוט ,לארשי ץרא
 ,טניימעג רימ ןבָאה ,רעגנוהבלַאה טשרעהעג טלָאמעד טָאה תומוקמ ערעדנַא

 טימ רָאנ טיג טגרָאזרַאפ ךיז רימ ןבָאה רעבירעד ,יױזַא זיא י"א ןיא ךיוא זַא
 ןּפיורג ,זייר טימ ברעק ןוא סערָאכוס טימ קעז .זייּפש טימ ךיוא רָאנ ,רעדיילק
 רעקיזיר רעד -- םלוכ לעו ןוא ,גוצ ןופ ןָאגַאװ םעד טליפעגנָא ןבָאה ןסנירג ןוא
 רַאפ "לוש, רעד ןיא םיצולח יד ךרוד ןרָאװעג טכאמעג זיא סָאװ ,ןטסַאק
 ןעמ סָאװ ,םירישכמ-סטעברַא עלַא ןענופעג ךיז ןבָאה'ס ןכלעוו ןיא ,יירעלָאטס
 ,וװ .ַא .א סרעיוב ,סרעמַאה ,קעה ,געז יוװ ,ןגירק טנָאקעג ואוו-ץעגרע רָאנ טָאה

 יד ןיא ןסַאּפ-לָאטש טיִמ טקיטסעפרַאפ ךָאנ ןטסַאק ןקיזָאד םעד ןבָאה רימ
 תורצ עסיורג טָאהעג ןבָאה רימ ,סָאלש ןקיזיר א טימ ןסָאלשרַאפ םיא ןוא ןקע
 "רעביא טפרַאדעג ןבָאה רימ ןעוו סרעדנוזַאב .געוו ןפיוא ןטסַאק םעד ןפעלש וצ
 טעמכ ַא טלעטשעגנייא ןבָאה רימ .רעטייווצ רעד ףיוא ןַאב ןייא ןופ ןגייטש
 ערעדנַא ןוא ןטסַאק םעד ןביוהפיוא ןגעלפ ןעגנוי עטסעפ ריפ ,רדס ןשירעטילימ
 םענייק ןוא ןריט יד ייב ןלעטשקעװַא ךיז ,ןָאגַאװ ַא חוכ טימ ןּפַאכרַאפ ןגעלפ ריפ
 טימ קעז יד ,ןטסַאק םעד טלעטשעגקעװַא טָאה'מ טענַאװ זיב ןזָאלעגנײרַא טינ
 ןעמוקעגנָא ןענעז רימ ןעוו .זייר טימ קעז יד ןוא סגטסַאק-זייּפש יד ,סערַאכוס
 ןטשרע םוצ ןוא הדועס רעטוג ַא טימ ןעוועג דבכמ זנוא טָאה ןעמ ןוא דנַאל ןיא
 ערעזנוא רימ ןבָאה -- טיורב סייוו ןסעגעג רימ ןבָאה המחלמ רָאי 5 ךָאנ לָאמ
 ...םי ןיא ןפרָאװעגנירַא סעראכוס טימ קעז

 ףסוי ןענַאטשעג זיא ץיּפש ןייז ןיא) עשרַאװ ןיא "ץולחח, זכרמ רעד
 סָאװ ,ָאכָארג ןופ םרַאפ רעשיצולח רעד ןיא טנדרָאעגנייא זנוא טָאה (ןַאמטּפעה
 ךיז רימ ןבָאה ןטרָאד .,םיצולח רעטנזיוט רַאפ עיצנַאטס ַא יװ טנידעג טָאה
 ,לַאטש יד ,רעדלעפ ענירג יד .ץרא ןיא ןעוועג ןיוש ןטלָאװ רימ יוװ טליפעג
 ןפַאשעג ןבָאה ,טנעה עשיצולח ךרוד ןפַאשעג ץלַא ,ןטרָאג-טכורפ ןוא -סנירג רעד
 ,גנומיטש עקידלארשי-ץרא ןַא
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 -גייא סָאד ,הרבח ַא עּפורג רעזנוא ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה ווָאכָארג ןיא
 ,ןזָאלרַאפ זנוא יז טָאה לארשי ץרא ןיא .הצובק רעד ןיא לדיימ עקיצ

 ןוא ןיוו ןופ הצובק יד טָאה ,ןעמעלַא רַאפ ןטרַאקספיש ןופ ןלעפ ןבילוצ
 ןלופ ריא ןיא העיסנ יד ןייז וצ ךישממ טייקכעלגעמ יד טַאהעג טינ רעטייוו

 םירבח לייט ַא .סעּפורג ייווצ ףיֹוא טלייטעצ ךיז טָאה יז ןוא לעטשנעמַאזוצ

 ןיוו ןיא ןבילברַאפ ןענעז עקירעביא יד ןוא ףיש רעד טימ ןרָאפעגּפָא ןענעז
 ,ןכָאװ עכעלטע

 זנוא ןזָארטַאמ רעופי עטמירַאב יד ןבָאה ופי ןופ טרָאּפ ןיא קידנעמוקנָא
 ןזָארטַאמ עטנוזעג יד .ךעלפיש ערעייז ןיא ףיש רעד ןופ ןריפרעביא ןביוהעגנָא
 םענ ַא ןגעלפ ייז ,לכליּפש ַא יװ ןפרַאװ ריא ןוא עזילַאװ ערעווש ַא ןּפַאכ ןגעלפ
 ,לפיש ןיא ןצעזניירַא עגר ןייא ןיא םיא ןוא רישזַאסַאּפ ןקיבײל-רעווש ַא ןָאט
 יז ןיב טרעטַאמרַאפ רעווש ךיוא ךיז ייז ןבָאה "ןטסַאק; רעזנוא טימ רעבָא
 טרזחעגרעביא ךיז ןבָאה תורצ עקיזָאד יד ,לפיש ןיא טּפעלשעגנײרַא םיא ןבָאה
 ןופ סעדַאלקס יד ןיא לפיש ןופ ןטסַאק םעד ןריפרעביא טפרַאדעג טָאה'מ ןעוו
 ,טרָאּפ

 טרירטסיגער זנוא ןעמ טָאה ביבא לת ןיא "ריעצה לעוּפה; ןופ ָארויב ןיא
 רימ .טפַאשטריװדנַאל ייב ןטעברַא ֹוצ גערב-ןדרי םייב הינתיב ןייק ןקיש וצ
 ןרָאפעג ןוא טיורב סייוו טימ ןסעגעגנָא ךיז ,געט עכעלטע טורעגּפָא ךיז ןבָאה
 ןייק ןעגנַאגעג טינ ןַאד ךָאנ ןענעז'ס לייוו ,ןָאגַאװ:טכַארפ ַא ןיא דול ןייק
 יד טרזחעגרעביא ךיז טָאה דול ןיא ,דול ןוא ופי ןשיװצ ןענָאגַאװ-רישזַאסַאּפ

 יגומלא הדוהי ןפלָאהעג ייברעד זנוא טָאה ךס ַא .ןטסַאק םעד ןּפעלש ןטימ הרצ
 ןייגרעביא םייב הפיח ןיא טַאהעג רימ ןבָאה תורצ עבלעז יד ,(שטיוװָאלעּפָאק)
 ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ענעכָארבעצ ןוא עדימ .רעטייווצ רעד ןיא ןַאב ןייא ןופ
 ,הינתיב ןייק טרָאד ןופ ןוא -- חמצ ןייק

 (תויולג לש הידּפולקיצנא ,ייאטילד קסירב)

 ת בנ יב צ

 םיצולח עטשרע יד

 זיא שטשָאמַאז ןיא הצובק רעשיצולח רעטשרע רעד ןופ גנודנירג יד
 רעד ךָאנ ךיילג .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ
 -יירטסע טָאטש רעזנוא ןיא ןעמוקעגניירַא ןענעז 1914 ןיא גנורעלקרעד-המחלמ
 רעבירַא רימ ןענעז טייקטכייל רעכעלביולגמוא ןַא טימ ןוא --- ןטַאדלָאס עשיכ

 ספעזָאי ץנַארפ ןופ הלשממ רעד וצ דנַאלסֹור ןשיאײלָאקינ ןופ טכַאמ רעד ןופ
 םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא לייוו ,הלחתה ַא ןעוועג רָאנ זיא סָאד רעבָא ,ךיירטסע
 טעטימָאק רעשידיא ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע .ןעמוקעגקירוצ ןסור יד ןענעז
 טלמַאזעגפיונוצ טָאה טעטימָאק רעד ,ןטַאדלָאס ענעמוקעגקירוצ יד ןעמענוצפיוא
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 ץַאלּפ קרַאמ ןפיוא טלעטשעגפיוא טָאה ,טָאטש ןופ ןדיא יד ייב בוט לכ ןופ
 ןענעז טעטימָאק ןופ רעדילגטימ יד ןוא ,הקשמ ןוא הליכא טיִמ ןשיט עגנַאל
 ,ןסָאריּפַאּפ ,טשרואוו ,טיורב ןטַאדלָאס עלַא טסיזמוא טלייטעג ןוא ןענַאטשעג

 ןעוועג םינּפ-לבקמ ןבָאה ןקַאילָאּפ עכעלטסירק יד ךיוא .וװ .ַא .א ןטייקסיז
 זַא ןדיא עשיטָאטש יד ףיוא תוישעמ-לובלב טימ רעבָא --- ןטַאדלָאס "ערעייז;

 יד ןוא ,"הישמ; רעייז טימ יװ ,רעכיירטסע יד טימ טיירפעג ךיז ןבָאה ייז
 ןבָאה רעטילימ ןשיסור ןיא ןדיא יד טימ טיירפעג ךיז ןבָאה רעכיירטסע

 "ַאב רעד זַא ,טלייצרעד ןעמ .לארשי-יאנוש ןייק טלעפעגסיוא טינ טלָאמעד
 ריציפָא ןַא יו ןעמוקעג זיא ,וָאבָאלַאג ,סעצָארּפ-סילייב ןופ ןַאגילוכ רעטסואוו
 עטָאר ןייז ןוא רע .שטשָאמַאז ןעמונרַאפ קירוצ טָאה סָאװ ,ײמרַא רעד ןיא
 "לטנעווע םוצ טלעטשעגוצ ייז ןבָאה ייז ןופ 19 ןוא ןדיא ןּפַאכ ןעמונעג ןבָאה
 ךָאי 18 ,היעשי ןוז סבר םעד :ןענופעג ךיז ןבָאה ייז ןשיווצ ,ןסָאשרעד ןוא
 עטעגרהרעד יד ןופ לייט רעטסערג רעד ,דנַא .א ךילרע השמ ,ןאה לארשי ,טלַא
 ןייז וצ םינּפ-לבקמ טעטימָאק ןשידיא ןטנַאמרעד ןופ רעדילגטימ ןעוועג ןענעז
 ןפילטנַא וצ טלייאעג טינ ךיז ןבָאה ייז לייוו ,ןטַאדלָאס עקידנרעקקירוצ יד
 ,ןטלַאהַאב ןוא

 ןופ ןפױלטנַא ןביוהעגנָא ןדיא רעשטשָאמַאז יד ןבָאה לַאפ ןקיזָאד ןכָאנ
 ועשטידרעב ,קסנימ ,קסניּפ ןיא רקיעב טרירטנעצנָאק ךיז ןוא טָאטש רעייז
 טרעדנוה עכעלטע זיולב ןבילברַאפ ןענעז אפוג שטשָאמַאז ןיא .רעטרע .ַא .א

 ןבָאה ,טָאטש יד ןעמונרַאפ רעדיװ ןבָאה רעכיירטסע יד יװ םעד ךָאנ ,ןדיא
 ךיז ןבָאה ייז לייוו ,ןיהַא ןרעקמוא טנָאקעג טינ ךיז םיבשות עשידיא עריא
 ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא ןעװ .עיניל-טנָארפ רעשיסור רעד רעטניה ןענופעג
 ןענופעג ךיא בָאה ,טפַאשנעגנַאפעג ןופ ןפױלטנַא ןיימ ךָאנ ,1917 ןיא שטשָאמַאז
 "גייא ערעייז ןופ טקידיײלעגסיוא ןעוועג ןענעז רעזייה יד : ןזָאלרַאפ טָאטש יד
 ,דמערפ רעד ןיא םיטילּפ יוװ טרעגלַאװעגמורַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעניואוו

 זיוה ןיא טלמַאזרַאפ ךיז ,עכעלטנגוי עכעלטע ,רימ ןבָאה רָאי םענעי ןיא

 עקיזָאד יד .,"ןויצ יריעצ, ןופ ףינס םעד ןפַאשעג ןוא רעטבילעג םייח שריה ןופ
 תופיסא ןעמוקעגרָאפ ןענעז םיתבש יד ןיא ,טריזיויטקַא ןעמעלַא טָאה ײטרַאּפ
 רעד ןיא .ןעגנולייוורַאפ ןוא ןסרוק-שיאערבעה -- ןטנוװָא יד ןיא ,תוביסמ ןוא
 ןעמָאנ ןטימ עפורג-"ץולחה , עטשרע רעזנוא ןפַאשעג רימ ןבָאה טייצ רעקיבלעז
 "עג ןבָאה רימ :עלערוטלוק ַא ןעוועג זיא טייקיטעט עטשרע רעזנוא ,"ביבח;

 בושי ןופ עטכישעג יד ,לארשי ץרא ןופ עיפַארגָאעג ןוא שיאערבעה טנרעל

 ,רעטבילעג םייח שריה ןפלָאהעג ליפ זנוא טָאה טעּברַא רעקיזָאד רעד ןיא ,המודכו

 רעד ןיא טנרעלעג טָאה ןוא לארשי ץרא ןיא ןעוועג גירק ןרַאפ זיא רעכלעוו
 קידנעייז טינ ,ןייז הלוע טינ ןלָאז רימ ידכב .ביבא-לת ןופ עיזַאנמיג-?הילצרה;
 "דנַאל ןענרעל וצ ךיז ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,ןבעל טרַא םעיינ םוצ טיירגעגוצ

 .ןעמונעגנָא ןעוװעג טינ טלָאמעד ךָאנ זיא סָאװ ,הרשכה ןימ ַאזַא ,טּפַאשטריװ
 טפרַאדעג רימ ןבָאה םעד ףיוא ?טפַאשטריװדנַאל ךיז ןעמ טנרעל יװ רעבָא

 רעייז ןיא ןעמענניירַא זנוא ןלעװ ןלָאז סָאװ ,ןטריװדנַאל עשידיא-שיליוּפ ןעניפעג

 הביבס רעד ןיא ןרָאפעגמורַא רימ ןענעז קעווצ ןקיזָאד ןבילוצ ,טּפַאשטריװ
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 -עיבורה ,ָאשַאמָאט םורַָא יװ ,ןטנגעג ערעטייוו ןיא ךָאנ ןוא טָאטש רעזנוא ןופ
 יז רעבָא ,ןטריװדנַאל עשידיא ןענופעג ןבָאה רימ .ןילבול ןוא םלעכ .,ווָאש
 -ָאפמורַא עגנַאל ךָאנ .טענרַא ףיוא ןעמענוצוצ זנוא ןעוועג םיכסמ טינ ןבָאה
 -טריוורעטסומ ַא עציבזיא ןופ טנגעג רעד ןיא ןענופעגסיוא רימ ןבָאה ןשינער
 טינ זנוא ןבָאה ייז ךיֹוא .ינדארש ףרָאד ןיא ןימזַאק רעדירב יד ןופ טפַאש
 ךָאנ .ןזָאלעגּפָא טינ רעבָא רימ ןבָאה לָאמ סָאד .טעברַא ףיוא ןעמענ טלָאװעג

 ןעוועג םיכסמ ייז ןבָאה סעקנושַארטס וליפַא ןוא ןשינעדערניײרַא געט עכעלטע
 ,ייז וצ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,ןעצ ערעזנוא ןופ ריפ ןעמענוצוצ

 ףימ .הברוח ַא שממ ןעוועג זיא סָאװ ,רעמיצ ןייא ןעמוקַאב ןבָאה רימ
 ןעועג זיא טפַאשגנע יד רעבָא -- טכַאמעג ןייר ,טכיררַאפ לסיבַא סע ןבָאה
 רימ ןבָאה ןכָאק רעבָא ןסע ןוא גנוטלַאהסיוא ןעמוקַאב ןבָאה רימ .סיורג
 סָאד ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,רעמיצ ןקיצנייא רעזנוא ןיא סָאד ןוא ןיילַא טזומעג
 רַאפ טלעג ךיוא טגיילרעד זנוא ןעמ טָאה םורַא טייצ רעצורק ַא ןיא ,רעמיצ-סע
 -- דלעפ ןופ גָאט-סטעברַא ןַא ךָאנ ןעמוק ןגעלפ רימ ןעוו .תואצוה עניילק

 ךיז רימ ןגעלפ -- טעברַא רעדנַא ןַא רעדָא ןעװענָארב ,ןעייז רעדָא ןרעקַא
 דובכל ,ףרָאד סָאד ןעגנולקרַאפ טָאה גנַאזעג רעזנוא .גערב ַא ןָא ךעלקילג ןליפ

 זיא זנוא ןופ רענייק רעבָא ,םייהַא ןרָאפוצוצ טכער טַאהעג רימ ןבָאה תבש
 ,םעד ךָאנ טוחל ןעוועג טינ

 טּפַאכרַאפ טָאה סָאװ ,הרשכה רעקיזָאד רעד ןיא רָאי ַא רעבירַא זיא ױזַא
 ןגעוו טסואורעד דוסב ךיז רימ ןבָאה רָאי םענעי ןיא ."ךיא, ןצנַאג רעזנוא
 הילע רעד וצ ןטיירג ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רימ .עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד

 רעבָא .םיחילש עלעיצעּפס ךרוד עשרַאװ ןיא םעד ןגעו טגערפעגנָא ךיז ןוא
 ,לעפַאב ַא ףיוא ןטרַאװ ןוא טרָא ןַא ףיוא ןציז ןסייהעג ןעמ טָאה עשרַאװ ןופ
 טרָאפ ןעמ, :ןילבול ןופ העידי ַא ןעמוקעגנָא זיא םורַא טייצ רעסיוועג ַא ןיא
 ןכלעוו ףיוא ,ןסיוורעד וצ ךיז ידכ ,ןילבול ןייק קעװַא ךיג ןענעז רימ ."ןיוש
 ןגיוטשעג טינ ,ם"דהל -- ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע .ןייז הלוע ןָאק ןעמ ןפוא
 ...ןעמ טרָאפ שטשָאמַאז ןופ זַא ,טלייצרעד ןעמ טָאה ןטרָאד : ןגיולפעג טינ

 ץרא ןייק ןרָאפ ןעמ ןָאק ןיוו ןופ זַא ,תועידי ןעמוקעגנָא ןענעז טע ןעוו
 טַאהעג טינ ןבָאה רימ תויה .ןיהַא ןזָאל וצ ךיז ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,לארשי

 סָאד זַא ,סולשַאב ַא ןעמונעגנָא רימ ןבָאה ,תואצוה-עזייר ףיוא טלעג גונעג

 טינ טָאה דיחי ןייק ןוא הצובק רעד טרעהעג םירבח עלַא ןופ טלעג עצנַאג

 ןבילקעגסיוא ןבָאה רימ .תוירחא רענעגייא ןייז ףיוא סעּפע ןָאט וצ טכער ןייק
 רימ ןבָאה תורבח יד) םירבח 10 ןופ לָאצ ןיא .ריסַאק ַא ןוא גנוטלַאװרַאפ ַא
 ןוא ןיירַא געוו ןיא ןזָאלעג ךיז רימ ןבָאה (שטשאמַאז ןיא טזָאלעג קיליײוװטיײצ

 -נעמַאוצ ץענערג ַא ןכָארבעגסױא זיא גָאט םענעי .עקָארק ןייק ןעמוקעגנָא
 זיא םירבח רעוועקַארק ןופ ףליה רעד טימ .עיכעשט ןוא ןליוּפ ןשיווצ סיוטש

 ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז רימ ןוא ץענערג יד ןּפַאכוצרעבירַא ךיז ןעגנולעג זנוא
 ,סרעלגומש-ץענערג טימ ןעלדנַאהרַאפ וצ ןביוהעגנָא ןטרָאד ןבָאה רימ ,ץיוװָאנסָאס
 סָאװ ,עּפורג ַא ךיז טניפעג ָאד זַא ,טָאטש ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב זיא לייוורעד
 א זנוא דובכל טנדרַאעגנייא טָאה'מ ןוא ,לארשי ץרא ןייק ןרָאפ ךיז טביילק
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 ןטסיחרזמ יד ןבָאה -- תבש ןעוועג זיא סָאד -- ןגרָאמ ףיוא .טעקנַאב ןסיורג
 ,ןיירַא לוש ןיא ןטעברַאפ זנוא

 טָאה יײצילָאּפ עשטייד יד זַא ,העידי א ןעמוקעגנָא ןיא ץיװָאטַאק ןופ
 טקישעגקירוצ ייז ןוא ,ץעגערג יד טצראוװשעג ןבָאה עכלצוו ,ןשטנעמ טריטסערַא
 טּפַאכעג ןרעוו סָאװ ,יד ייב טלעג סָאד וצ ךיוא טמענ ליצילַאּפ יד ,ןליױּפ ןייק

 םירבח .טּפשמ ַא רַאֿפ ךיוא ךָאנ טלעטש ןעמ ןוא ,ץענערג יד ןעלגומש םייב

 ןבָאה רימ .םייהַא ןרעקמוא ךיז ןלָאז רימ זַא ,ןרעדָאפ ןביוהעגנָא רעבירעד ןבָאה
 ?ןטנעװָא-דיײשּפָא עכעלרעייפ עלַא יד ךָאנ ןגָאז ןשטנעמ ןלעוו סָאװ :טמעשעג ךיז

 ,ץיװָאנסָאס ןיא רעטייוו ןציז וצ ןיז ןייק טאהעג טינ טָאה ,טייז רערעדנא רעד ןופ
 טינ רעכיז ךָאד רימ ןלעוו טלָאמעד ןוא טלעג ןָא ןביילב ןצנאג ןיא ןלעוו רימ זיב

 "רעטמעשרַאפ ןוא טאהעג טינ געוו רעדנא ןייק רימ ןבָאה ,ןיוו ןפיירגרעד ןענעק
 ,םיהַא טרעקעגמוא ךיז טייה

 בייהנָא ןעוועג זיא'ס ,םישדח עכעלטע ןבילבעג רימ ןענעז שטשַאמַאז ןיא

 -ַאב רימ ןבָאה ,גנונעפָאה ןייק ןעוועג טינ זיא ןצענערג ןצראוש תויח ,9
 ךיא .ןפוא ןלַאגעל ַא ףיוא ןליוּפ ןזָאלרַאפ וצ וואורּפ ןטצעל ַא ןכַאמ וצ ןסָאלש

 ,לארשי ץרא ןייק ןטרָאּפסַאּפ ןטעב וצ עטסָאראטס םוצ קעװַא ןענייז לטיב ןוא
 עטסָארַאטס רעד .טייצ ןופ םומינגימ ַא ןיא סע ןכַאמ וצ ןטעּבעג םיא ןבָאה רימ
 -תאיצי ןשידיא ַא ןופ הלחתה רעד וצ טיטַאּפמיס רענעפָא טימ ןגױצַאב ךיז טָאה
 עטגָאזעגוצ יד ןעמוקאב רימ ןבָאה םורָא ןכָאװ עכעלטע ןיא ןוא --- שטשָאמאז
 ,עשרַאװ ןייק קיטנוז ןֹרָאֿפ וצ העדב טאהעג ןבָאה רימ ,ןטרַאּפסַאּפ עשיליוּפ
 עשיליוּפ 200 ןבָאה םעד רַאפ תבש םעד טקנוּפ רעבָא ,סעזיוו-ייא ןעמוקַאב וצ ידכ
 טָאטש יד טּפַאכרַאפ ןבָאה ,עיצולַאװער עטיור ַא טכַאמעג טָאטש ןיא ןטַאדלָאס
 ייז ,גנוטלַאװרַאּפ-טָאטש רעד ןופ ןינב ןפיוא ןָאפ עשטיור א ןעגנאהעגפיוא ןוא
 ערעדנַא ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז ןגרָאמ ףיוא ,גָאט ןייא טָאטש ןיא טשרעהעג ןבָאה
 טָאטש יד ןעיירפַאב וצ ,"עסייוו, יד ןפורעג ייז טָאה ןעמ סָאװ ,ןטַאדלָאס רעטרע
 עטיור יד ןבָאה ךיג רָאג ןוא -- טָאטש יד טרענַאלַאב ןבָאה ייז ,עטיור יד ןופ

 ַא ןביהעגנָא ךיז טָאה טלָאמעד ,ןטַאדלָאס ?שסייוק יד טימ טכַאמעג םולש
 ןדיא -- טניימעג סע טָאה ?סרעיײרפַאב , יד ייב סָאװ ,ןטסינומָאק ףיוא געיעג
 ,טנַאה רעד רעטנוא טכאמעג ךיז טָאה סָאװ ,ןדיא ןדעי טריטסערַא ןּבָאה ייז
 טקיגייפעג זנוא ןעמ טָאה ןכָאװ ליווצ ,ייז ןשיוװצ ךיא ךיוא ןוא ,170 א ןעמַאזוצ
 ןגעלפ סָאװ ,תוחּפשמ ערעזנוא .תמא םעד ןלייצרעד ןלָאז רימ זַא ,טכַאנ ןוא גָאט

 זיא'ס זַא ,טנַאזעג ןעמ טָאה ,זנוא ןגעוו ןגערפכָאנ ךיז ייצילַאּפ רעד ןיא ןעמוק
 -ץגנָא ךיז ןבָאה סע .ןעגנעה רעדָא ןסיש זנוא טעוו ןעמ יצ ,טנַאקַאב טינ ךָאנ
 עשידיא יד .סעמַארגעלעט ןגיולפעג ןענייז עשרַאװ ןייק .ןצנשוורעטניא ןביוה
 ןיא ןינע םעד ןעמונעגניירַא ןבָאה שארב ןעמיובנירג טימ םייס ןופ ןטָאטוּפעד
 טָאה רענעי .רעטסינימ-רעימערפ םייב טרינעוורעטניא ןבָאה ייז .טגעה ערעייז
 טפַארטשַאב ייז ןלעוװ ,קידלוש ןענייז שטשָאמַאז ןיא ןדיא יד בוא זא ,טרעלקרעד
 יד ןלעטשטסעפ טעוװ רעוו רעבָא .ןעיירפאב ייז ןעמ טעװ --- טינ ביוא, ןרעוו
 ןַא טקישעג רעבירעד ןעמ טָאה ?ייז טקינייּפ ןוא טגָאלש ןעמ ביוא ,דלוש
 ןעמעלַא טעמכ טָאה טיסימָאק יד .גנוריגער רעד ןופ עיסימָאק-שרָאפסיױא
 | ,טײרּפָאב
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 ןייק ןרָאפענּפָא לטיב ןוא ךיא ןיב גנואיירפַאב רעד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא
 עזיו ַא ןטעבעג טמַא-עניטסעלַאּפ רעװעשרַאװ םעד ןבָאה רימ ןעוו .,עשרַאװ
 ןיא ןּפַאלק ןוא ןעיירשעג טימ טרעפטנעעג עטיוועל 'ה טָאה ,לארשי ץרא ןייק
 :שיט

 -ַאב טינ טעװ ןָאדנָאל ןיא עוויטוקעזקע יד זיב ,ןרָאפ טינ טעוװו רענייק,
 "! ןסילש

 ןלוסנָאק יד וצ קעװַא ןענייז רימ .םייוג יד ייב לזמ טריבורּפ רימ ןבָאה
 ןענייז רימ .סעזיוו ערעייז ןעמוקַאב ןוא --- עילַאטיא ןוא ךיירטסע ,עיכעשט ןופ
 םעד דצמ תורצ רעדיוו זיא ָאד רעבָא ,ןיוו ןייק קעװַא גוצ-סערּפסקע ןַא טימ
 ךיז רימ ןבָאה .,עשרַאװ ןייק קירוצ זנוא טקיש רע :טמַא-עניטסעלַאּפ רעניוו
 א ןעמוקַאב וצ ןעגנולעג זנוא זיא'ס זיב ,םישדח 4 ןיו ןיא טײרדעגמורַא
 ַא ףיוא טצעזעג ךיז רימ ןבָאה טסעירט ןיא .טורייב ןייק עזיוו עשיזיוצנַארפ
 -קעלַא ןייק ןעמוקעגנָא רימ ןענייז םורַא געט 15 ןיא .ןסע ןָא ,ףיש רעטכעלש
 -- יח:לת ןיא ןשינעעשעג יד ןגעוו טסואוורעד ךיז רימ ןבָאה ָאד .,עירדנַאס
 תויה .,לארׂשי ץרא ןייק ץענערג יד ןײגרעבירַא ןפרַאד רימ ואוו ,טרָא רעד טקנוּפ
 םוצ קעװַא רימ ןענייז ,טמַא-עניטסעלַאּפ ןייק ןעוועג טינ זיא עירדנַאסקעלַא ןיא
 ,עזיוו-י"א ןַא ןבעגעג ףכית זנוא טָאה רעכלעוו ,לוסנָאק ןשילגנע

 ןעמוקעג ןענייז ,הפיח ןופ גערב םוצ ןעמוקעגנָא זיא ףיש רעזנוא ןעוו
 ,קידמערוטש ןעוועג זיא םי רעד .ןעמענוצרעטנורַא זנוא ךעלפיש טימ רעבַארַא
 טלָאװעג טָאה לטיב רבח ןיימ ןוא ,סעילַאװכ יד ךרוד ןפרָאװעג טרעוװ לפיש סָאד
 ןַא טָאה קילג םוצ .םי ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא ןוא לפיש ןיא ןעגנירּפשניײרַא

 ןענייז םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא .רעסַאװ ןופ טּפעלשעגסױרַא םיא רעבַארַא
 ,הצובק רעשטשָאמַאז רעזנוא ןופ םירבח עקירעביא יד ןעמוקעג

 קיטייציירפ ןענעז עכלעוו ,םירבח ערעייט 4 ןרעוו טנָאמרעד ָאד ןלָאז ףוס םוצ
 ןיא ,טרָאּפַאּפַאר יול ;דורח-ןיע ןיא ןברָאטשעג ,ןייטשנכייר המלש :ןברָאטשעג
 ץעגרע ןברָאטשעג זיא סָאװ ,זָאר עשוהי ןוא ,שטשָאמַאז ןיא ,םיוב השמ ; םילשורי
 ("הרבשו הנואגב ץשומז;) ,ןליוּפ ןיא

 קסיווָאקלָאװ ןופ םילוע
 .עיצַאזינַאגרָא-"ץולחה, יד קסיװָאקלָאװ ןיא ןעוועג זיא קיטעט רעייז ...

 קסיװָאקלָאװ ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ךיילג
 רַאפ ןעגנוטיירגוצ ןכַאמ ןעמונעג ןבָאה םירוחב רעקסיוװָאקלָאװ ןוא ,"ץולחה, רעד
 ךיז טימַאב ןוא יירענטרעג ייב טעברַאעג ןבָאה ייז ,לארשי ץרא ןייק הילע רעד
 ,ןבעל םענשַאּפערָאה ַא וצ ןעניואוועגוצוצ

 עּפורג רעטשרע רעד ןופ הילע רעד ןגעוו גנורעדליש עטנַאסערעטניא ןַא
 "הילע רעטירד; רענעפורעג-יוזַא רעד ןופ טייצ רעד ןיא םיצולח רעקסיוװָאקלָאװ
 דילגטימ ַא טקישעגוצ זנוא טָאה --- לארשי ץרא ןיא ןעגנובעלרעביא ערעייז ןוא
 ךיז טניפעג רעכלעוו (יקציווָאטסערב) ישורב לאירזע ,עּפורג רעגיזָאד רעד ןופ
 : ביבאילת ןיא



 87 ןגעװ טלא ךרוד הילע 1 הילע עטירד יד

 ןופ עּפורג ַא טָאה ,1920 רָאי ןיא גָאט ןקידרעמוז םענייש ןעלעה ַא ןיא;

 ,טָאטשמיײה רעייז ןזָאלרַאפ םירוחב רעווָאקטיל ןוא רעקסיװָאקלָאװ רעקילדנעצ
 ןפיוא ןייג ןזָאלעג ךיז ןוא ,טניירפ ןוא םיבורק ערעייז ןופ תוכרב יד טימ טיײלגַאב
 רעשטשָאמַאז ןוא רעקסירב ףיוא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה רימ .לארשי ץרא ןייק געוו
 ןענייז רימ ואוו ,קָאטסילַאיב ןייק ןרָאפענּפָא רימ ןענייז רענעגעוו ףיוא ןוא ןסָאג
 ןענייז רימ ןעוו ."םעה תיב, ןקיטרָאד םעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ךעלרעייפ
 ןעמַאזוצ ןוא ןּפורג ערעדנַא ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז רימ ןבָאה עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא
 גנוגעװַאב רעזנוא טימ .ץענערג רעשיכיירטסע רעד וצ טזָאלעג ךיז רימ ןבָאה
 "תישילש הילשק ענעפורעגױזַא יד ןעגנַאפעגנָא ןַאד ךיז טָאה

 טייצ עטשרע יד ןענייז לארשי ץרא ןיא ןעגנוגנידַאב-סנבעל ערעזנוא;
 -קעװַא דנַאל ןיא ןעמוקנָא ןכָאנ דלַאב זנוא טָאה ןעמ ,עטסעב יד ןופ ןעוועג טינ
 עלַא ןענייז רימ .הפיח ןייק (אדישוד) הדיג ןופ ײסָאש םעד ןעיוב טקישעג
 רעזנוא ןופ ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,עּפורג ןייא ןיא טקינייארַאפ ןעוועג
 עינָאס ןענַאטשעגוצ לארשי ץרא ןיא ךיוא זיא ונוא וצ .קישטעמ רעייטשרָאפ
 ,דנַאל ןיא טייצ עצרוק א ןענופעג טָאהעג ןַאד ןיוש ךיז טָאה עכלעוו ,יקטלַאיב

 ,םירבח ערעזנוא ןופ רענייא .תונברק ןָא ןעמוקעגּפָא טינ ךיוא ןענייז רימ
 ןעוועג טינ זיא רע רעכלעוו וצ ,ןוז רעקידמורד רעסייה רעד ןופ טָאה ,יקסווָאקטיצ
 ןעמ .ןרָאװעג טריזילַארַאּפ זיא רע סָאװ ןופ ,גאלש'ןוז ַא ןעמוקַאב ,טניואוועג
 ,רעדייל ,זיא רע ואוו ,עילַאטיא ןיא רעטעּפש ןוא הפיח ןיא טלדנַאהַאב םיא טָאה

 ןוא עירַאלַאמ ןופ תונברק ןלַאּפעג ןענייז ערעזנוא םירבח ךס ַא .ןברָאטשעג
 ןוא רעסַאװ ןטכעלש ן'בילוצ ,עירעטנעזיד ןופ ןטילעג רימ ןבָאה עלַא טעמכ
 "גידַאב עשירַאטינַאס עטכעלש יד ףילוצ ןוא ןעלקיטרַאיזייּפש עשירפ ןיא לגנַאמ
 ןעגנוגנידַאב ערעווש עלַא יד ץָארט ,דנַאל ןיא טשרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוג

 טקינייארַאפ ןעוועג זיא ןעמ .םירבח יד ייב ןלַאפעג טינ טסייג רעד רעבָא זיא
 עטסרעווש יד ןָאט ןעמ טגעלפ גָאטיײב ,טסול-סטעברַא ןוא טומ טימ לופ ןוא

 ,ןצנַאט ןוא ןעגניז ןיא ןעגנערברַאפ טכַאניב ןוא ןעטעברַא עשיזיפ

 -םייח רעזנוא ןופ ןסירעגּפָא ןצנַאגניא ןעוועג רימ ןענייז טייצ ערעגנעל א;
 טלעטשענּפָא ןַאד זיא עיצַאּפוקֶא רעשיסור רעד בילוצ לייוו ,קסיװָאקלָאװ טָאטש
 .ןלַאפעג טינ זיא טומ רעזנוא רעבָא .דנַאלסיױא טימ רעקרַאפ-ףירב רעד ןרָאװעג
 טעברַאעג םוטעמוא לארשי ץרא ןיא ןבעל רעזנוא ןופ רָאי עטשרע סָאד ןבָאה רימ
 ,דנַאפַארַאס ,ןאש תיב -- דנַאל ןופ ןטנגעג ענעדישרַאפ ןיא הצובק ןייא סלַא
 ןבָארג ןיא ןענַאטשַאב זיא טעברַא רעזנוא .טנגעגמוא-הפיח רעד ןיא ןוא הדיג
 יד ןענַאװנופ ,טנגעג ןאש-תיב רעד ןיא ,טימַאניד טימ ןזלעפ ןסיירפיוא ,ןעיײסָאש
 ןעיײסָאש ןגייל רַאפ הלופע ןייק ןַאב רעד טימ ןרָאװעג טקישעגּפָא ןענייז רענייטש

 טריפעג ןבָאה רימ ואוו ,ךיק ענעגייא רעזנוא טַאהעג ןבָאה רימ .,ןסלערדזַאב ןוא

 םענעפָא ןפיוא ןטלעצעג ןיא רימ ןענייז ןפָאלשעג .טיײקשיטאבעלַאב עצנַאג ַא

 ,דלעפ
 ,ןעורמוא יד ןכָארבעגסיױא םיצולּפ ,טייצ-חסּפ ,1921 ןיא ,ןענעז סע ןעוו,

 טכַארברַאפ ןבָאה ייז ואוו ,ביבא-לת ןיא ןעוועג עּפורג רעזנוא ןופ עקינייא ןענייז

 ,רעצישַאב יד ןופ ןעייר יד ןיא ןסָאלשעגנָא דלַאב טרָאד ךיז ןבָאה ייז .בוט"םוי םעד
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 -טעברַא רעייז ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עּפורג רעד ןופ עקירעביא יד

 םירבח ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ טקיטסעפַאב ךיז ןבָאה ,דנאפאראס ןיא ץַאלּפ
 עקימורַא יד ןופ ףירגנָא ןגעק ץַאלּפ םעד ןקידיײטרַאפ וצ ףיוא ,הנחמ רעד ןופ
 .רעפרעד עשיבַארַא

 םירבח עטסיימ יד ,ןלַאפעצ הצובק רעזנוא ךיז זיא ןבעלנעמַאזוצ רָאי ַא ךָאנ

 ןופ רענייא .טָאטש ןיא ןוא ףרָאד ןיא -- דנַאל ןרעביא טײרּפשעצ ךיז ןבָאה
 ַא ןרָאװעג זיא ,רוחב רעשידלעה ַא ,ָאריּפַאש בקעי ,םירבח עטבילַאב ערעזנוא

 זיא ןוא ץרַאה ןפיוא ןרָאװעג קנַארק רעבָא זיא רע ."היבחרמ; ץוביק ןיא רבח
 ןגנוי ןיא זיא רע ואוו ,קסיװָאקלָאװ ןיא ןרעטלע ענייז וצ ןרָאפעגקירוצ רעטעּפש
 "הילע רעטירד, רעד ןופ םירבח ערעזנוא ןופ טייהרעמ יד .ןברָאטשעג רעטלע
 ןופ קיצניינ ןוא ןיינ .לַאעדיא-סטעברַא רעייז ןבעגעגפיוא טינ לָאמנייק טָאה

 ןעמוקעג ןענעז סָאװ יד ןופ ךיוא יו ,םירבח רעקסיװָאקלָאװ עטשרע ערעזנוא
 "?,ןטיבעג עלַא ףיוא טעברַא ןופ ןבעל ,ייז ךָאנ

 "ןָאיַאר סלַא טנידעג טָאה "ץולחה, ןופ גנולײטּפָא רעקסיװָאקלָאװ יד
 קסיװָאקלָאװ ןיא טנגוי רעשיטסינויצ רעד ןופ םירבח רעטרעדנוה .טעטימָאק
 "ץולחה; רעד ךרוד הרשכה רעייז טכַאמעגכרוד ןבָאה טנגעגמוא רעד ןיא ןוא
 2 ,עיצַאזינַאגרָא

 קסיװָאקלָאװ ןיא עיצַאזינַאגרָא-"ץולחה, יד טָאה 19217-1920 רָאי ןיא ןיוש
 םיחטש ערעסערג ףיוא סעיצַאטנַאלּפ-קַאבַאט טימ ןקיטפעשַאב וצ ךיז ןביוהעגנָא
 . . . לָאטיּפש ןעשידיא ןופ טייוו טינ -- ןדָאב

 ("ךוב רוכזי רעקסיוװָאקלָאװ,)

 ף ס וי . א

 ץינעמערק ןיא "ץולחה,

 ןופ הצובק עטשרע יד לארשי ץרא ןייק ןעוועג הלוע זיא 1921 בײהנָא

 עכלעוו ,םידיחי-םיצולח ערערעמ ןעוועג הלוע ןענייז ייז ךָאנ ךיילג .ץינעמערק
 ןופ ןרָאװעג טקידיילעגסיוא יו זיא טָאטש יד .הצובק רענעי וצ טרעהעג ןבָאה
 טָאה גנוגעװַאב עשיצולח יד רעבָא ,תוחוכ עשיצולח עשירעיצרעד ןוא עוויטקַא
 טקרַאטשרַאפ ,טרעקרַאפ ,ךיז טָאה רָאנ ,הילע רעייז ךָאנ טלעטשעגּפָא טינ ךיז
 רעטשרע רעד ןופ הילע יד .טרידילָאסנָאק וליפַא ןוא טרעטיירבעגסיוא ןוא
 שגנוי ענעבילברַאפ יד רַאפ ליּפשייב רעשירעיצרעד ַא יװ טנידעג טָאה הצובק
 -ַאזינַאגרַא ןייק ןטלַאהעגנָא טינ ןבָאה םירבח ענערָאפעגקעװַא יד שטָאכ .םירבח
 ווירב ערעייז רעבָא ןגעלפ ,םיצולח ענעבילברַאפ יד טימ ןעגנודניברַאפ עלענָאיצ

 ןגעלפ ןוא ליפ ךרוד ןרעוװ טנעיילעג ,םירבח ןוא רעטסעווש ,רעדירב ,ןרעטלע וצ
 תתובהלתה עקידלַאװג ַא ןפורסיורַא

 ,"ץולחה, ףינס ַא ץינעמערק ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא 1921 ןטימ ןיא
 טָאה ףינס רעד .ןלױּפ ןיא "ץולחה, ןופ עיצַאזינַאגרָא-דנַאל רעד ןיא ןסָאלשעגנָא



 89 ןגעװ עלַא ךרוד הילע ; הילע עטירד יד

 ,(רעטעּפש ךיוא ןוא) 1925 ,רעבמעטּפעס ןיא הילע ןיימ זיב תוקספה ןָא טריטסיזקע
 ,17-20 ןופ רעטלע ןיא בור'ס ,םירבח 100-150 ַא טלייצעג רע טָאה ןרָאי ענעי ןיא
 "יישרַאפ ןופ עכעלטנגוי טרעהעג ןבָאה "ץולחה, םוצ .,ךעלדיימ ייז ןופ לטירד ַא
 יד ןשיווצ ןעגנובייר וצ טכַארבעג לָאמ ןייא טיג טָאה סָאד ןוא ,ןזיירק ענעד

 ירעדניק ערעייז ןוא ןרעטלע ?עשיטַאבעלַאב ,

 טשרע .ץינעמערק ןיא טריטסיזקע טינ טלָאמעד ךָאנ טָאה הרשכה ןייק

 ןיא םיצוביק-הרשכה יד ןיא םירבה ןקיש וצ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה 1924 ןיא
 -עגעז ןיא ןוא רעדלעוו ןקַאה םייב טעברַאעג ןבָאה ייז ,ָאסָאלק ןוא ענטיקָאר
 רעד .ןעמעלַא רַאפ רעטרע-םענפיוא גונעג ןעוועג טינ ןענייז סע רעבָא ,ןעייר
 ,טרָא ןַא ףיוא תורשכה ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא רעבירעד טָאה ףינס רעצינעמערק
 וצ וואורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא סע .הביבס רעטנעָאנ ריא ןיא ןוא טָאטש ןיא
 -רעמוז יד ןיא .ווָאנַאפַאס ףרָאד ןיא ןפוא ןוויטימירּפ ַא ףיוא ףרָאט ןריצודָארּפ
 "עלטּפַאשטריװדנַאל רעצרוק ַא ףיוא ןרָאװעג טקישעג ךיוא םירבח ןענעז םישדח
 טבעלעג ןבָאה סע ואוו ,ץינעמערק ןופ טייוו טינ ,יקראוולופ ףרָאד ןיא הרשכה רעכ
 יד ןעמענפיוא ךעלטניירפ ןגעלפ עכלעוו ,תוחּפשמ-ױטריװדנַאל עשידיא עכעלטע

 ןרָאא ענעי ןיא ןבָאה טָאטש רעד רעסיוא םיצוביק-הרשכה יד ןיא .םיצולח
 -מיטשַאב ַא ךָאנ ןטייב ךיז ןגעלפ עכלעוו ,םירבח ערעזנוא ןופ 15-10 טעברַאעג
 ןעמוקעג זיא 1922 ןיא זַא ,ןרעװ טנַאמרעד ָאד לָאז דָאזיּפע ןַא יוװ ,טייצ רעט
 ךיז ןבָאה ייז .עקָארק ןופ ןטנעדוטס עפורג ַא ץינעמערק ןייק הרשכה ףיוא
 ןיא ,ןעיירענערב-ךלַאק ןיא טעברַאעג ןוא טָאטשרָאפ רענבוד רעד ןיא טצעזַאב
 ןייא זנוא ייב ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבָאה ייז ,וװ .ַא .א ץלָאה ןקַאה םייב ,עינלעגיצ

 ,רעמוז
 -הרשכה ןפיוא טייקיטעט ןייז רעסיוא *ץולחה, ףינס רעד ןָאטעג טָאה סָאװ

 רעד ןופ םירבח ןריזיליבָאמ טימ ןעמונרַאֿפ ךיז רע טָאה לכ םדוק ?טיבעג
 ץרא ןיא ןבעל וויטקודָארּפ ַא רַאפ הרשכה רעקיטסייג רעייז טימ ,גנוגעווַאב
 ענייז .י"א ןקידנטעברַא ןופ טסייג ןיא טעברא רעשירעיצרעד טימ ,לארשי
 ןגעוו ןרירעפער טגעלפ ןעמ .,ךָאוװ ַא לָאמ ייווצ ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןגעלפ םירבח

 ןבעל-ץוביק ,הדובעה שוביכ ןגעוו ,לארשי ץרא ןופ ןעמעלכָארּפ עלעוטקַא יד
 ,עסערּפ רעקיטרָא ןוא רעקיד-י"א רעד ןיא לַאירעטַאמ ןופ ךמס ןפיוא ,המודכו

 ןופ לייט ַא רעבָא ,שידיא ןעוועג רקיעב זיא ךַארּפש יד ,ןרושָארב ןוא רעכיב
 -עפער ןרָאװעג טנדרָאעגניײא ןענעז סע ןוא שיאערבעה טנעקעג ןכָאה םירבח יד
 ,שיאערבעה ןייק טנעקעג טינ ןבָאה עכלעוו ,םירבח יד .תירבע ףיוא ךיוא ןטַאר
 -ינַאגרָא ןענייז סָאװ ,ןסרוק ףיוא ךַארּפש יד ןענרעל וצ ןעוועג בייחתמ ךיז ןבָאה
 ריא ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעקיטרָא רעד טימ תופתושב ןרָאװעג טריז
 ,"ריעצה ץולחה, רעד ןריזינַאגרָא ןעמונעג ךיוא ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא ,לַאקָאל
 ,םירבח ערעגניא ןוֿפ וורעזער ַא ןטיירגוצוצ ידכ

 ןוא 15 ןשיווצ רָאי ַא ןפָארטַאב טָאה ץינעמערק ןופ הילע עשיצולח רעזנוא
 ףינס ןקיטרָא ןופ דעו רעד .ןזיירק ערעדנַא ןופ הילע רעד רעסיוא ,םירבח 0
 ןקיטעטשַאב ןרַאפ קידגרידיצעד .ןטַאדידנַאק-הילע יד ןגעוו ןסילשַאב טגעלפ

 "רָאפ טעװ רע זַא ,ןעמעננָא טנעקעג טָאה ןעמ ביוא ,ןעוועג זיא טָאדידנַאק ַא
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 ,טַאדידנַאק ןופ רעטקַארַאכ ןטימ טנכערעג ךיוא ךיז טָאה ןעמ .ץוביק ןיא ןביילב
 טָאה ןעמ .,לארשי ץרא ןיא רעטעברַא ןַא ןביילב ןוא ןטלַאהסױא טעװ רע יצ
 שזַאטס רעד :םינינע עכעלנעזרעּפ ענעדיישרַאפ ךיוא טכַארטַאב ןיא ןעמונעג
 -ַאב ןבָאה ,ךעלריטַאנ ,ןטַאטלוזער יד ,וו .ַא .א טכילפ-רעטילימ ,"ץולחה; ןיא
 ןוא -- םיתועט ערעווש טכַאמעג ןטלעז טינ ןבָאה *סרערינימַאזקע, יד זַא ,ןזיוו
 ןטַאדידנַאק-הילע יד ןגעוװ ןעגנולדנַאהרַאפ יד סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ סָאד

 -עג ךיז טלָאװ סע יװ ,גנונַאּפש רעסיורג ַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג דימת ןענייז
 ,שממ --- תושפנ יניד ןעגעוו טלדנַאה

 לָאצ רעד טימ רָאנ טנגונגַאב טינ רעבָא ךיז טָאה "ץולחהא ףינס רעד
 טכוזעג טָאה רע ןוא ,םיא רַאפ טמיטשַאב טָאה זכרמ רעד סָאװ ,ןטַאקיפיטרעס
 רעלַאגעלמוא ןופ געוו םעד טוװאורּפעג ךיוא טָאה רע .הילע ןופ ןגעוו ערעדנַא
 -רעּפרעק עטריזינַאגרָא ןַא יו םילוע ןייק ןעוועג טינ ןענייז סָאד רעבָא ,הילע
 ,סעּפורג עניילק רעדָא םידיחי רָאנ ,טפַאש

 -ערק ןופ הילע עשיצולח:טינ ַא ךיוא ןעמוקעגרָאפ זיא הפוקת רענעי ןיא
 רעציוועינשיו ןוא רענבוד יד ןופ תוחּפשמ ןעוועג הלוע ןענייז סע .ץינעמ
 ,סַאלקלטימ ןופ ןשנעמ ,ץינעמערק ןופ טעטשרָאפ

 ("ץינמרק סקנּפ;)

 םיובל טייט .י

 יימאלאק ןיא "ץולחה,, רעד

 ַא טכַאמעג טָאה ײמָאלָאק ןופ הילע רעשיצולח רעד ןופ בייהנָא םעד ...
 ךָאנ ןרָאפעגּפָא זיא יז ,רעטכָאט סנַאמדייז רעב הדוהי ,ןַאמדייז עקלימ : הצולח

 :ןפורעגכָאנ ריא רבח ַא טָאה ךיז ןענעגעזעג םייב יו קנעדעג ךיא ,1921 ןיא
 הילע סעקלימ .ןסַאמ ןיא ןעמוקכָאנ ןלעו רימ ןוא ייג ,"הצורנ ךירחא ונכשמ;

 רַאפ ןעוועג אנקמ יז ןבָאה ךס ַא .םשור ןקיטלַאװעג ַא טכַאמעג ײמָאלָאק ןיא טָאה

 ןיא םיקיתו יד ןופ ענייא ןַאמדייז עקלימ זיא טנייה .טייקטסיירד ןוא טומ ריא
4 

 )2 ,דורח ןיע ץוביק
 טָאה ןעמ סָאװ ,םירבח עּפורג עניילק ַא ײמָאלָאק ןיא טייצ רענעי ןיא ןעוועג

 ןיא הרשכה יד טכַאמעגכרוד ןבָאה ייז ."םיצולח עלענָאיסעפָארּפ יד; ןפורעג ייז

 ,ײמָאלָאק ןייק ןעמוקעגקירוצ .גרעבמעל ןבעל ,עקווָאיניס ןוא אנשעל ,אקטָאבָאלס

 ענעי ןיא זיא טייקכעלגעמ ַאזַא .הילע רַאפ טייקכעלגעמ ַא ןכוז ןעמונעג ייז ןבָאה

 בוד ןענייז 1922 בייהנָא ,ןטייקירעװש רועיש ַא ןָא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג געט

 רעייז ."ץרַאװש ףיוא, ןרָאפעגּפָא ערעדנַא עכעלטע ןוא טָאר הדוהי ,גרעבנרעטש

 טזָאלעגקעװַא ךיז ייז ןבָאה ןטרָאד ןופ ,גרובשערּפ : ןעוועג זיא טורשרַאמ רעטשרע

 עקיטיינ יד ןגָאלשוצפיונוצ ידכ ,ןקַאב תוצמ ייב טעברַאעג ןבָאה ייז ואוו ,ןיוו ןייק

 םולשב ייז ןבָאה ,םישדח ףלעווצ עּפָאנק ךָאנ .עזייר רעקידרעטייוו רעד רַאפ עמוס
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 הדוהי ןסָאלשעגנָא ךיז עפורג רעד ןיא טָאה ןיוו ןיא ,ליצ רעייז וצ ןגָאלשרעד ךיז
 "לעזעג-סורטיצ רעד ןופ רָאטקעריד ,ןירוח הדוהי רעקידרעטעּפש רעד ,גרעוונורג
 ."ןיביא טפַאש

 "ֿכרוד, ץרא ןיא יײמָאלָאק ןופ טָאה סָאװ רעד ,ןיז ןטלּפָאט ַא ןיא ץולח ַא
 טורשרַאמ ןייז .ןַאמרעּפוק ףסוי ןעוועג זיא ,עינעמור רעביא געוו ַא ?ןכָארבעג

 ןיא .ַאצנַאטסנָאק ןייק ןטרָאד ןופ ,ץיוװָאנרעשט ןייק יײמָאלָאק ןופ ןעוועג זיא
 ,1924 בייהנָא ןעמוקעגנָא רע זיא דנַאל

 םיצולח עּפורג ַא ןזיוװַאב ךיז ײמָאלָאק ןופ ןסָאג יד ףיוא טָאה 1922 ןיא
 ייז ןענייז ימָאלָאק ןייק ,םידימלת סנדס בד ןעוועג ןענייז סָאד ,דָארב ןופ
 "רעייא ןיא לעשיב ןתנ ייב טַאטשַאב ייז טָאה ןעמ .הרשכה ףיוא ןעמוקעג
 רעייז ,עּפורג רעד ןופ ןבעל קיד'תורבחב סָאד .סָאג עינאבעלק רעד ףיוא ,ןיזַאגַאמ
 "געס ַא ןפורעגסורַא יײמָאלַאק ןיא טָאה ,טייקכעלמעװקַאב רַאפ גרָאז עקיצניוו
 יד .הרבח רעדָארב רעד ןופ טדערעג קר ןעמ טָאה ןעמייה עשידיא ןיא ,עיצַאס
 ,ליּפשייב םענופ טקעטשעגנָא ,ןוא ןסעומש יד וצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה עכעלטנגוי
 ענעי ןיא ,הרשכה ףיוא ןייג ךיוא ןוא םייה יד ןזָאלרַאט וצ ןסָאלשַאב ייז ןבָאה

 רעדָארב יד ."ץולחה תורדתסהק יד ןרָאװעג טעדנירגעג ײמָאלָאק ןיא זיא געט
 לקנַאי וצ ,ַאקרוט ידָאג ןייק טריפעגרעכבירַא ןעמ טָאה ,לָאצ ןיא 1623 ,םיצולח

 רַאפ ןעמונעג ךיז ןערב טימ טָאה הרבח יד ואוו ,קרַאוולַאפ ןפיוא רעלטערב
 ,טייצ רעכיילג וצ הרותו הדובע

 עטסקרַאטש יד ײמָאלָאק ןיא ןרָאװעג "ץולחה, רעד ןיא טייצנשיווצ רעד ןיא
 עלַא ןופ עכעלטנגוי טמָארטשעג ןבָאה "ץולחה, ןיא ,עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ
 ,רעדניק-ספרָאד ,רעבעוו ,רעכעלב ,רעסָאלש ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה : ןטכיש
 יד ןכַאמכרוד טלָאװעג ייז ןבָאה עלַא ,דמערפ ןעוועג טשינ ייז זיא טעברַא סָאװ

 ײז טייטש סע סָאװ ,ןטעברַא ערעווש עלַא יד וצ ןייז וצ טיירג ידכ ,"הרשכהח,
 ייב ,יוב"רעזייה ייב ,םיסדרּפ יד ןיא ןטעברַא ,ןּפמוז ןענעקורט : ץרא ןיא רָאפ
 עקידרעביפ ַא ןעגנַאגעגנָא זיא "לארשי תיב, לַָאקָאל ןיא ,ערעדנַא ןוא ,םישיבכ
 ,ערעדנַא ןוא םולבלעגניר םייח ,רעגניטע ריאמ ,רעלמַאר קחצי ,.טעברַא-רוטלוק
 ןענייז םיצולח עגנוי יד .טעברַא-סגנורעלקפיוא עטגייווצרַאפ ַא טריפעגנָא ןבָאה
 רעדילגטימ יד .ןעמעלבָארּפ עשידיא ןוא עשיטסינויצ עלַא טימ ןרָאװעג טנַאקַאב
 -סינויצ עלַא ןיא רעטעברַאטימ עטסוויטקַא יד ןופ ןרָאװעג ןענייז ?ץולחה, וןפ
 ןעוועג רָאג זיב ןענייז ייז ; הרזע ,דוסיח ןרק ,תמיק ןרק : סעיצוטיטסניא עשיט
 תוליהק עשידיא יד וצ ןלַאװ ייב ,ןטעטימָאק-לַאװ עש"יטסינויצ יד ןיא וויטקַא

 ןוא ור ןטלַאה סָאד ןעמונעגרעביא טָאה "ץולחה, רעד ; םייס ןשיליוּפ םוצ ןוא

 .ןעגנוטלַאטשנַארַאפ ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עשיטסינויצ עלַא ףיוא גנונעדרַָא

 "תודחא; הצובק רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה םיצולח רעײמָאלָאק עפורג ַא
 ."לזרב, טַאטשקרעװ ןשיצולח ןיא יירעסָאלש טנרעלעג ךיז ןוא וװַאלסינַאטס ןיא
 ,וועטיק ןייק שָאמרעשט םעד רעכירַא ,גָאט ןקידנגער ַא ןיא ייז ןענייז ,1924 ,רעמוז
 ןשיוצ ןענייז עפורג רעד טָא ןיא .רעטייוו ןוא ץיווָאנרעשט ןייק ןטרָאד ןופ
 הרוּפצ ,סקַאל ריאמ ןוא םולש ,קינרָאװקיל ןועמש ,רעדעפ קחצי : ןעוועג ערעדנַא
 ןעוועג זיא רעדעפ קחצי .ערעדנַא ןוא רעלדירפ ןתנ ,רעמַאהטיורק דוד ,רעביש
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 ןיא טָאה "ץולחה;, ןיא ךיז ןסילשנָא ןייז ,ּפיט רעטנַאסערעטניא טסרעסיוא ןַא
 םיא ןבָאה סָאװ עלַא ייב גנונעקרענָא ןוא ןעזפיוא ךֶס ַא ןפורעגסױרַא טייצ ןייז
 רעד ףיוא רע טָאה ןרָאי המחלמ-ךָאנ יד ןיא .רחוס ַא רע זיא ןעוועג .טנעקעג
 ,טלעו ַא טרעקעג ןוא עטולַאװ טימ טרחסמ'עג גרעבמעל ןוא ײמָאלַאק ןיא עזרעב
 ןוא םידגב-רעטעברַא עשיצולח ןיא ןײרַא רע זיא ןגרָאמירפ םענייש ַא ןיא
 ןיא ,"תודחא; ןיא תוחוכ עקידנריפנָא ,עטסקיטכיט יד ןופ רענייא ןרָאװעג
 רעד טימ םענייאניא ןוא יײרעסַאלש טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רע .,וװוַאלסינַאטס
 ,ןיירא געוו ןיא ןזָאלעג ךיז ,שָאמרעשט םעד *ןטלָאּפשעג , טָאה סָאװ ,עּפורג

 "האובת ַא ןיא רעגערט יו טעברַאעג עּפורג יד טָאה ץיווָאנרעשט ןיא
 לגענ יד ןיא ןלַאפוצנײרַא הנכס רעקידנעטש ַא ןיא טבעלעג ןבָאה ייז .ןיזַאגַאמ
 ןריטסערַא ייז ןופ םענייא ןעמ טגעלפ ןוא ,ַאצנַארוגיס רעשינעמור רעד ןופ

 טריטסערַא יײנסָאדנופ ןגרָאמ ףיוא ידכ ,"די תנתמ, ַא וצ ןזָאלסיױא סע ךיז טגעלפ
 ץיווָאנרעשט ןיא ןבילברַאפ עּפורג יד זיא ןדנעטשמוא עכלעזַא טָא ןיא .ןרעוו וצ

 רַאפ ,טגרָאזַאב ךיז ןוא תואצוה ףיוא טלמַאזעגנָא ןבָאה ייז זיב ,םישדח רָאּפ ַא
 ןענָאק וצ ןעוועג קיטיינ ןענייז סָאװ ,ןטנעמוקָאד יד טימ ,ךיז טייטשרַאפ טלעג
 ,1924 ןיא דנַאל ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז ייז ךיוא .העיסנ רעייז ןייז ךישממ

 "מורַא לטרַאג ַא יוװ ןבָאה סָאװ ,סקרַאװלַאפ עשידיא-טשינ ןוא עשידיא יד
 רַאפ רעטנעצ ַא ןרָאװעג ךיג רָאג ןענעז ,ןטייז עלַא ןופ יײמָאלָאק ןעמונעג
 ,ײמָאלָאק רַאפ זילב טשינ ,עיצַאמרָאפ רעכעלטפַאשטריװדנַאל ,רעשיצולח
 רָאג זיב א .עיצילַאג ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא לָאצ ַא רַאפ ךיוא רָאנ

 ןיא לוש-רַארגַא יד ןעוועג זיא גנודליבסיוא רעשיצולח רַאפ טקנוּפ רעקיטכיוו

 ,1901 ןיא ךָאנ טעדנירגעג טַאהעג טָאה "ַאקיא, יד סָאװ ,ַאנשעל ַאקדָאבָאלס
 ,ןרָאװעג טריניאור לייט םוצ טפַאשטריװ יד זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 ,הרשכה רַאפ טסַאּפעגוצ ןעמ טָאה סעדייבעג עטיובעגוצ-יינ ןוא ענעבילברַאפ יד
 ץנַאג ןופ ךיוא רָאנ ,ײמָאלָאק ןופ זיולב טשינ ,םיצולח טמָארטשעג ןבָאה רעהַא

 ,רעטנעצ-טּפיוה רעד ןעוועג לוש רעד טָא רַאפ זיא ײמָאלָאק ,ןלױּפ ןוא עיצילַאג

 ַאקדָאבָאלס .רעגנע ןַא ןעוועג זיא לוש רעד ןוא ײמָאלָאק ןשיווצ טקַאטנָאק רעד
 ; טרָא-גולפסיוא ןַא ןרָאװעג ײמָאלָאק ןיא טנגוי רעשידיא רעד רַאפ זיא ַאנשעל

 -רַאפ רעװָארָאנָאה רעד .סופוצ סעיסרוקסקע ןכַאמ ןיהַא ןעמ טגעלפ זייװנּפורג
 ןעוועג זיא ,ללכב םיצולח עלַא רַאפ טעטירָאטױא רעד ןוא לוש רעד ןופ רעטלַאװ
 ַאקדָאבָאלס זיא ,לוש-רַארגַא רעטמירַאב ריא טימ ץוח .קעהנעזָאר המלש ר"ד

 יד ןעוו ,1919 רָאי םענופ ןשינעעשעג עשיגַארט יד טימ טנַאקַאב ךיוא ַאנשעל
 יד טכַארבעגמוא ןטרָאד טָאה ײמרַא סיקסווָאגילעשז ןופ ענישטַאדלָאס עשילוּפ
 ,ל"ז רעסערּפ ןוא גרעבנעטָאר ,לַאב ףסוי : םישודק

 זיולב טשינ ,"ץולחה, ןרַָאפ רעטנעצ רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג זיא יײמָאלָאק
 רעשיצולח רעד רַאפ טקנוּפ-ּפַאטע רעקיטכיוו ַא יו ךיוא רָאנ ,הרשכה ןופ טרּפ ןיא
 ןפיוא טלעטשעגּפָא ךיז םילוע יד ןבָאה ָאד .ןלױּפ ןוא עיצילַאג ץנַאג ןופ הילע

 ןיא .השבי רעד טימ ןיטַאינס ןייק רעדָא ,שָאמרעשט ןרעביא וועטיק ןייק געוו
 ךיוא טגעלפ סע .ןויטקעריד עטצעל יד ןעמוקַאב םילוע יד ןבָאה ײמָאלָאק

 טגעלפ ןעמ ןוא ,ןבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה ץענערג יד ןצרַאװש סָאד זַא ןריסָאּפ
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 יז ןעמ טָאה לַאפ ַאזַא ןיא ,ײמָאלָאק ןייק ּפַאטע ןטימ ןעגנערבקירוצ םילוע יד

 -ַאב יד .ףליה רעשידירוי טימ ךָאנרעד ,ןסע טימ ןגרָאזַאב טפרַאדעג לכ םדוק

 ר"ד ,סקַאל קערַאמ רייד : ןעוועג ןענייז ?ץולחה, םענופ ןטַאקָאװדַא עקידנעטש

 ...ףּפָאנק קערַאמ ר"ד ןוא טרַאבלעג ריאמ
 (יײמָאלַאק סקנּפ;)

 עשרַאו ןץא טמַא לארשייץרא רעד

 טמַא לארשי ץרא רעד ןרָאװעג טריזינַאגרָא יינספיוא זיא עשרַאװ ןיא

 -טנעצ רעד זיא עשרַאװ ןיא טמַא לארשי ץרא רעד .תודוסי עוויטַארעדעפ ףיוא

 קיליײװטיײצ ןוא -- רעטשרע רעד זיא רע ,ןליוּפ ןופ עיצַארגימע רַאפ טמַא רעלַאר
 ןוא ןָאדנָאל ןופ ןסולשַאב יד טריפעגסיוא טָאה סָאװ טמַא -- רעקיצנייא רעד

 טימ ,תודוסי עוויטַארעדעּפ ףיוא טמַא-י"א םעד ןריזינַאגרָא וצ יױרטסָא שירהעמ
 לארשי ץרא רעד .סעיצַאזינַאגרָא עטריסערעטניארַאפ עלַא ןופ גנוקילײטַאב רעד

 רעשיטסינויצ רעד ןופ רעייטשרָאפ ןופ טפלעה ַא טלעטשעגנעמַאזוצ זיא טמַא

 -רעטעברַא יד ןופ רעייטשרָאפ ןופ טפלעה ַא ןֹוא "יחרזמ, ןוא עיצַאזינַאגרָא

 יד ןופ ןעמָאנ ןיא טדערעג טָאה טנוװָא--סגנונעפערעד םעד ףיֹוא .,סעיצַאזינַאגרָא

 ,יקסנימערעמ .י -- ןויצ-יריעצ
 ,.טעברַא רַאפ גנולײטּפָא יד טריזינַאגרָא ךיז טָאה טמַא לארשי ץרא ןיא

 -טימ ַא ,ןייטשניוװעל .י ןרָאװעג טרינימָאנ זיא גנולײטּפָא רעד ןופ רעטייל סלַא

 ,"ץולחה; ןופ םינינע יד טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,"ןויצ-יריעצ; ןופ דילג

 (1921 ראורבעפ 12 ,"םירבחל בתכמ;)

 ךיז טקרַאטשרַאפ הילע יד

 רעטייל רעד ,ןייטשניוועל .י רעביא טיג *גנואיירפַאב ,, ןופ 14 רעמונ ןיא
 עטנַאסערעטניא ,עשרַאװ ןיא טמַא לארשי ץרא ןופ גנולײטּפָא-רעטעברַא רעד ןופ
 ןלױוּפ ןופ הילע רעד ןופ בצמ ןגעוו סעיצַאמרָאפניא ןוא ןרעפיצ

 ךיז ןבָאה ץרעמ--רעבמעווָאנ םישדח 5 יד ןופ ךשמ ןיא .טסקַאװ הילע יד

 -עג טקיטעטשַאב ןענייז ייז ןופ ,תושפנ 9011 י"א ןייק הילע רַאפ טרירטסיגער

 עטקיטפעשַאב יד ןופ ,7000 רעביא .ה .ד ,טנעצָארּפ 80 רָאנ טמַא-ייא ןכרוד ןרָאװ
 זיא ענערָאפעגּפָא ןופ לָאצ עניילק יד .,1500 רָאנ ןרָאפעגּפָא טציא זיב ןענייז

 ףיוא טרַאװ ןעמ .םישדח:רעטניוו יד ןיא ןטייקירעוװש-עזייר ןופ טַאטלוזער רעד

 ,הילע יד ןסקַאװ טעװ ןַאד .םישדח:-גנילירפ יד
 עקיזָאד יד .י"א ןיא םיבורק ערעייז ןופ ןעגנודַאלנייא ףיוא ןרָאפ םילוע ליפ

 -טָאטש יד ןוא םיריצה-דעו ןכרוד לעיציפָא טקיטעטשַאב ןרעו ןעגנודַאלנײיא

 טנעצָארּפ 20 טפערטַאב י"א ןופ "תושירד, טיול םילוע לָאצ יד .ןעגנוטלַאװרַאפ

 ,םילוע לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ
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 ,םילוע עיינ יד ןופ ליפ ."תושירד; זיולב טינ טקיש לארשי ץרא רעבָא

 ףיוא דנַאל ןופ ןקיש ,םישדח ןעכעז עטצעל יד דנַאל ןיא ןעמוקעגניײרַא ןענייז סָאװ
 וצ זיולב טינ ןוא ,רעטסעווש ןוא רעדירב ,ןרעטלע ערעייז רַאפ תואצוה-עזייר
 ןדַאל דנַאל ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ םיצולח ןּפורג ,םיבורק-החּפשמ ערעייז
 ערעייז רַאפ טלעג סױרַא ייז ןקיש ןוא טײלסדנַאל-םירבח ערעייז ךיז וצ ןייא

 .תואצוה-עזייר
 (1921 יַאמ 20 ,"תרגא;)

 רעײגסופ ןפורג
 (לירּפַא ןט22 םעד טקישעגסױרַא ווירב ַא ופ עשרַאוו

 רעד זיא'ס קרַאטש יװ .שדוח וצ שדוח ןופ ךיז טקרַאטש הילע יד . .,
 ךיז ןבָאה ןליוּפ ןיא ךעלטעטש ליפ ןיא סָאװ ,ןופרעד ןעז ריא טנעק ,גנַארד-הילע

 ןריזינַאגרָא ,ךרדה-תואצוה ןיא לגנַאמ בילוצ סָאװ ,רעייגסופ ןּפורג טריזינַאגרָא
 דנַאלסור ןופ ןּפורג ןעמוקעגנָא ןענייז'ס ,לארשי ץרא ןייק סופוצ ןייג וצ ךיז ייז
 ןופ ןּפורג ָאד ןענייז סע .ץענערג רעד ייב ןּפורג-םיצולח ךָאנ ןעייטש סע ןוא
 ףיוא ,ןעלטימ-טלעג ןָא ןעמוקעג ןענעז ליפ ,קסנימ ןֹוא לעמָאה ,סעדָא ,ןאזאק

 ןצנַאג רעייז ךיוא לָאמטּפָא ןוא טלעג רעייז טביורעגוצ ןעמ טָאה ץענערג רעד
 ,שזַאגַאב

 ,.. טיילכַאפ ליפ ייז ןשיווצ ןוא רעטעברַא ןענייז םילוע יד ןופ טנעצָארּפ 5

 (1921 ינוי 2 ,"תרגא,)

 הילע רעיירפ רַאפ ףמַאק ןיא

 ;זנוא טרימרָאפניא ןלױּפ ןיא "ץולחה, ןופ זפרמ רעד
 םישדח יירד עטצעל יד ןביוהעגנָא קירוצ ךיז טָאה סייררעביא טעד ךָאנ

 טָאה סערגנָאק-ןטסינויצ ןט12 ןכָאנ ,ןליױּפ ןיא ןענייארַאפ-*ץולחה; ןופ הילע יד

 ןכלעוו ןיא ,רַאלוקריצ ןלעיצעּפס ַא טקישעצ ןליוּפ ןיא "ץולחה, ןופ זכרמ רעד

 יד ,עגַאל עקיטציא יד .הילע יד ןקרַאטשרַאפ וצ ןעניײארַאפ-ץולחה יד טפור רע

 ףיוא ןעלטימ ןיא לגנַאמ רעד ןוא סעזיוו ןעמוקַאב םייב ןעגנורעדָאפ ערעווש
 ןוא עדנכערּפשטנַא עלַא ןריזיליבָאמ וצ טכעלגעמרעד טינ זנוא ןבָאה ,תואצוה
 יד ןופ הרשכה רעקיטסייג ןוא גנולושסיוא רעכעלכַאפ רעד רַאפ תוחוכ עקיטיונ
 ףיוא ןטרַאװ ןוא םייה רעד ןיא ןביילב וצ ןעגנואווצעג ןענעז םירבח ליפ .םילוע
 ,געוו ןיא ןזָאל וצ ךיז ידכ רשוכה תעש ַא

 םוצ טעדנעוװעג ךיז ןבָאה ןושה ןוא ירשת ,לולא םישדח יד ןופ ךשמ ןיא
 ,הילע וצ ןקיטעטשַאב ייז לָאז ןעמ םירבח 684 ןלױּפ ןיא "ץולחה, ןופ זכרמ
 עטסטנעָאנ יד ,400 ןעוועג הלוע ןענעז ייז ןופ 512 ןרָאװעג ןענייז טקיטעטשַאב
 -לָאקָאס ,קעװאלצָאלוװ ,ןירבָאק ,קסניּפ ןופ ןּפורג ךָאנ ןייז וצ הלוע ךיז ןטייוג געט

 27 ,רעסָאלש 48 ,רעטעברַא-דרע 87 ןענייז ןכַאפ יד טיול .ַא .א קָאטסילַאיב ,עק
 -ינכעטַארטקעלע 64 ,רעקינַאכעמ 19 ,רעכעלב 15 ,רעלַאמ-ןבוטש 32 ,רעילָאטס
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 80 ייב .ןכַאפ ענעדיישרַאפ ןופ -- עקירביא יד .,רעטעברַא-לדָאנ 19 ,רעק

 סָאװ םיצולח לייט ַא .שיאערבעה טנכייצעגסיוא ןענעק םילוע יד ןופ טנעצָארּפ

 "ײל-ןוא-רָאּפש רעד ןופ רעדילגטימ ןעוועג ןענייז ןעוועג הלוע סנטצעל ןבָאה

 םירבח ליפ .קרַאמ 31,000 ףיוא תואוולה ןעמוקַאב ןבָאה ןוא זכרמ םייב עסַאק

 ."ץולחה ןרק; ןופ רעטלעג יד ןופ ןסָאנעג ךיוא ןבָאה

 ןופ ןּפורג ענעדישרַאפ ןעמוק ןבױהעגנָא ךיוא ןבָאה געט עטצעל יד ןיא

 ןענייז ייז ,דנַאלסור ןיא *ץולחה, זכרמ ןופ לעפַאב ןטיול עניַארקוא ןוא דנַאלסור

 -רַאפ לייוורעד .ןטנעמוקָאד עקיטיונ יד ןָא ןוא ןעלטימ-טלעג םוש ןָא ןעמוקעג
 רעד טָאה "ןרעיוט ענעפָא; יד טָאטשנַא .גָאט וצ גָאט ןופ עגַאל יד ךיז טפרַאש
 רעדעי זַא ,טגנַאלרַאפ רע .תוריזג עיינ ןריפנייא ןבױהעגנָא לוסנָאק רעשילגנע

 ליפ ,לארשי ץרא ןיא ןעמוקַאבקירוצ טעװ רע סָאװ ראלָאד 20 ןזייוו לָאז ןַאמכַאפ
 "גוזַאב ,תואצוה-עזייר יד ץוחמ עמוס ַאזַא טימ ןגרָאזרַאפ טינ ךיז ןענָאק םירבח
 טָאה לוסנָאק רעשילגנע רעד לייוו ,ךעלדיימ יד ןופ עגַאל יד זיא רעווש סרעד
 ,ןעיורפ רַאפ סעזיוו ןבעגסיױרַא םייב גנערטש סרעדנוזַאב ןעיצַאב ןביוהעגנָא ךיז
 ןטייקירעווש יד רעסיוא .עמוס עקיטיונ יד ןבָאה ןוא ךַאפ ַא ןבָאה ייז ןעוו וליפַא

 יד דצמ ןטייקירעווש ןיא ןָא ךיז רימ ןסיוטש ,גנוריגער-לארשי ץרא רעד דצמ

 -ערגרַאפ ,ןעניטנַארַאק ןייא ןענדרָא סָאװ ,רעדנעל-רָאפכרוד יד ןופ ןעגנוריגער

 לגנַאמ רעד וצ ךָאנ טמוק םעלַא םעד וצ .המודכו סעזיוו ןופ זיירּפ םעד ןרעס
 ןיא .ןייז וצ הלוע םיצולח ליפ רַאפ ךעלגעממוא טכַאמ סָאװ ,ןעלטימ-טלעג ןיא
 ןופ ָאּפמעט םעד ןקרַאטשרַאפ וצ ךעלגעממוא סע טרעװ ןעגנוגנידַאב עכלעזַא

 ? ןטלַאהנָא גנַאל לָאז עגַאל ַאזַא ביוא ףוס רעד ןייז טעוו סָאװ ןוא ,הילע

 ךיוא רעבָא ,הילע רעיירפ ַא רַאפ ףמַאק ןיא תוחוכ עלַא ןטריגנָא ףרַאד ןעמ

 ץרא ןיא סעיצַאזינַאגרָא ערעזנוא ףיוא בוח ַא טגיל עגַאל רעקיטציא רעד ןיא

 םעד ןבעלפיוא ףוס-ףוס ףרַאד ןעמ ; תולג ןיא םירבח ערעזנוא ןפלעה וצ לארשי

 סערגנָאק ןופ סולשַאב םעד ןריפסיוא ןוא לארשי ץרא ןיא טמַא-הילע-טפיוה

 םעלַא םעד ןופ ,"דוסיה ןרק; ןופ רעטלעג יד ןופ םילוע יד תואוולה ןבעג ןגעוו

 ,הילע רעד ןופ לרוג רעד קיגנעהּפָא זיא
 (1922 רעבמעצעד ,"ריעצה לעוּפה,)

 ַאק נעש טינזע ר .י

 עניַארקוא ןוא דנַאלסור ןופ םיצולח

 -ָארָאקס ןַאמטעה רעד ןוא "אדארק עלַאנָאיצַאנ יד ןעוו געט ענעי ןיא ןיוש
 -כרוד ךיז םיצולח עכעלטע ןבָאה עניַארקוא רעביא טעװעטלַאשעג ןבָאה יקסדאפ
 .לארשי ץרא ןייק געוו ַא ןכערבוצכרוד ידכ ,ןלױוּפ ןייק עניַארקוא ןופ טלגומשעג
 יד ןבָאה ,סעקיװעשלָאב יד ןוא ןליױּפ ןשיווצ המחלמ יד ןכָארבעגסױא זיא'ס ןעוו
 עיזַאװניא עקילייװטייצ יד --- טייהנגעלעג יד טזָאלעגכרוד טינ תוצובק-"ץולחה;

 ,עשרַאװ ןייק רעכיג סָאװ ןעמוקוצנָא טימַאב ךיז ןבָאה ייז ןוא --- ןקַאילָאּפ יד ןופ
 ,ןפָא ךָאנ ןענייז ןצענערג יד ןמז לכ
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 הילע יד ןסקַאװעצ ךיז זיא סרעדנוזַאב .ןעוועג הלוע ייז ןענעז זיײװנּפורג
 ,1923 ביײהנָא זיב ןגיוצעג ךיז ןוא 1919---1920 ןרָאי יד ןיא --- ןליוּפ ךרוד --
 יד ,ןצענערג יד טנױאווַאב ןבָאה סָאװ ,יד געוו ןיא טזָאלעג ךיז ןבָאה לכ םדוק
 ךיז ןבָאה ןוא ץענערג עשיצילַאג יד רעבירַא בור יּפ לע ןענייז רעילָאדָאּפ
 "סייו ןופ .ענוװָאר ןיא -- רענילָאװ יד ,גרעבמעל ןיא תליחת ןטלַאהעגפיוא
 עיצנַאטס:-טּפיױה יד .עיסעילָאּפ ןייק ןגָאלשרעד ךיז םיצולח יד ןבָאה דנַאלסור

 טזָאלעג ךיז ןבָאה טירטסופ ערעייז ןיא .ענליוו םעדכָאנ ןוא קסניּפ ןעוועג זיא
 ,דגַאלסור ןטימ עמַאס ןופ ןליפַא ןוא עניַארקוא ןיא ןטנגעג ערעטייוו ןופ םירבח יד

 ןענייז עיצַארגימיא יד ןלעטשּפָא סָאד ןוא ,1921 ,יַאמ ןופ ןעמָארגָאּפ יד
 רעשיצולח רעד .,ןליוּפ ןוא דנַאלסור ןופ םיצולח יד רַאפ ּפַאלק-טיוט ַא ןעוועג

 ןענייז דנַאל ןיא ןשינעעשעג יד ןגעוו תועידי יד ואוו -- עניַארקוא ןופ םָארטש
 רעבָא ;טרעהעגפיוא טינ טָאה --- גנוקיטעּפשרַאפ רעסיורג ַא טימ ןעמוקעגנָא
 ,ןטנַארגימע יד רעסעּפ ןבעגוצסױרַא קיליװ ןעוועג טינ זיא טכַאמ עשילױּפ יד

 םירבח יד ,ןליוּפ ןזָאלרַאפ לענש ןלעוװ ייז זַא ,ןזייוװַאב טנָאקעג טינ ןבָאה סָאװ
 דנַאל םעניא טלַאהפיוא רעייז ןוא ,ןטנעמוקָאד ןייק טָאהעג טינ בור יּפ לע ןבָאה
 לָאז טונימ עדַאיל ַא זַא ,רַאפעג ַא ןעוועג זיא'ס .רעלַאגעלמוא ןַא ןעוועג זיא

 ,דנַאלסור ןייק ןקישקירוצ ייז ןוא ןריטטערַא ייז ןעמ
 ַא -- סעװַאלבָא ןסַאג יד רעביא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סיוא-גָאט ,ןייא-גָאט

 רעד וליפַא ,ןטנעמוקָאד ןָא ןעוועג ןענייז סָאװ עקינעי יד ןּפַאכ וצ געיעג רעטסיוו
 ןעמוקַאב טָאה רע : ןקורט ןטינשעגּפָא טינ טָאה ןצימע ןטלַאהַאבסיױא טָאה סָאװ

 ,רעמעדיוב ףיוא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה ערעזנוא םירבח יד .ףָארטש עברַאה ַא
 ןוא החנמ ןשיווצ טּפַאכעגנײרַא ךיז ןבָאה לייט .הרוחס ןופ ןרעגַאל ןוא ןלַאטש ןיא

 ,טקיטכענעגרעביא הבנגב ןטרָאד ןוא םישרדמ יתב ןיא בירעמ

 -ץענערג יד ןיא טריטסיזקע טינ טלָאמעד ךָאנ ןבָאה ןענייארַאֿפ-"ץולחה;
 ןפלָאהעגסױרַא טינרָאג טימ טָאה עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד ןוא ןענָאיַאר
 ערעזנוא רַאפ ןלעטשנייא ךיז ןגעלפ סָאװ ,םידיחי ןעוועג ןענייז םוטעמוא ,תמא

 ךיז ןבָאה םילוע ךס ַא סָאװ סָאד .שפנ תריסמ שממ ןזײװסױרַא ייז ןוא םירבח
 -יטעט רעלענָאיצַאזינַאגרָא ןַא וצ ןעוועג םרוג טָאה ץַאלּפ ןייא ףיוא טרירטנעצנָאק
 טעטש ערעדנַא ןיא ןוא ענווָאר ,קסניּפ ,ענליוו ,גרעבמעל ,עשרַאװ ןיא  טייק

 דנַאלסור ןופ ןעמַאטש סָאװ ,םיצולח ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז
 ,הריד רַאפ טגרָאזעג ןבָאה סָאװ ןטעטימָאק טלייװרעד טָאה'מ .עניַארקוא ןוא
 ןופ געט עטשרע יד ןיא ,ךרדזו תואצוה ןוא ןטַאקיפיטרעס ,ןטנעמוקָאד ,טעברַא
 ,גנוזײּפשַאב ןוא השבלה ןייז רַאפ ןגרָאז ךיוא ןעמ טגעלפ ,םוקנָא ט'רבח

 יד ןופ גנוטַארַאב עטשרע יד עשרַאװ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ,1922 ,רעטניו
 -טייצ ַא טלייוורעד טָאה'מ .םיצולח עשיליוּפ ןוא עשיסור יד ןופ רעיײטשרָאפ
 רקיעב ,םירבח יד ןענדרָאנײא טפרַאדעג טָאה סָאװ ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןקיליײװ
 ,םינינע עשידירוי ערעייז

 יד ואוו ,טעטשיץענערג יד ןיא ןפָאלעגנָא בור יּפ לע ןענייז םיצולח יד

 ןעוועג זיא רַאפעג יד ןוא ,ןטנַארגימיא יד ףיוא גיוא ןַא ןטלַאהעג טָאה ײצילָאּפ
 תומוקמ ערעכיז רעמ ףיוא םירננח לייט ַא ןרירעפסנַארט טפרַאדעג טָאה'מ .סיורג
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 יד טכוזַאב ןבָאה טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ םיחילש יד .הילע וצ ןטיירגוצ ייז ןוא

 עכעלטפַאשלעזעג טימ טלדנַאהרַאֿפ ןבָאה ייז ,עיזעלש ןוא עיצילַאג ןיא טעטש

 "ךעביא ןבעגעגנייא ייז ךיז טָאה'ס ןוא --- ןטסינויצ-טינ ןוא ןטטינויצ -- םינקסע
 .רעטרע ערעדנַא ףיוא םירבח ןּפורג עכעלטע ןפרַאװעצ

 ןעוועג זיא טיײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיא רעד דצמ זנוא וצ גנואיצַאב יד
 -קצלָאק סָאד ,שיגעדנעטשרַאפ ןָא ןטלַאהרַאפ ךיז ןבָאה ךס ַא :קיטרַאנדיײשרַאפ
 "ער ןפיוא ןטייקיירפ עסיוועג ,תוצובק יד ןיא סעטרבח יד ,ןבעלנעמַאזוצ עוויט
 ,םיטַאבעלַאב יד טליקעגּפָא ןוא טעילעמשטירפ טָאה ץלַא סָאד -- טיבעג ןזעיגיל
 ןופ תולגתה יד םיצולח יד ןיא ןעזעג רעבָא טָאה רעכעלטנעגוי רעשידיא רעד

 רעד טימ ןטפעהַאב וצ ךיז טרַאגעג טָאה רע ןוא ,לארשי ץרא ןקידנטעברַא
 ייב ןקירבַאפ ןיא טעברַאעג ןבָאה םירבח ערעזנוא ןופ לָאצ ַא ,הנחמ רעשיצולח
 טקיטפעשַאב ןעוועג זיא בור רעד ןוא ,ןטעברַא עקיסעמלגער רעקינייוו-רעמ
 ,ץלָאה ןקַאה ןוא ןגעז -- סרעדנוזַאב ,תוכאלמ עקילעפוצ ןוא עקילייווטייצ ייב

 ןוא לגוסמ ןענייז ןדיא זַא ,טביולגעג טינ ןבָאה םיטַאבעלַאב יד ןופ ךס ַא
 עקכוּפ ,ןדיא עניױזַא ךיוא ןעוועג ןענייזס .,טעברַא רעשיזיפ רערעווש וצ קיאעפ
 טָאה'מ סָאװ -- םיצולח יו ןעז וצ ץרַאה ןייק טָאהעג טינ ןבָאה סָאװ ,תובבל
 עשלהק ןגעלפ ןלַאפ ךס ַא ןיא ,ייז ייב ןעווערָאה --- ןטנעגילעטניא רַאפ ןטלַאהעג

 ןלָאז םיצולח זַא ,ןלעטשנגעק ךיז -- סעקרעוט-ללפ סרעדנוזַאב -- סרעוט ללכ
 ןעמ ןלָאז ?ןדלעה-סקלָאפ, יד טָא ןַא ,ןענַאטשעגנָא טיג ייז זיא'ס .,ןטעברַא רָאג

 טפמעקַאב תוחוכ עלַא טימ ןבָאה ףימ ,הכאלמ רעשיזיפ רעטסָארּפ ַא רַאפ ןצונַאב
 ,םישרדמ-יתב יד ןיא ךעלטעלב-גולפ ןטיירּפשרַאֿפ ךרוד ןצנעדנעט עקיזָאד יד

 ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז רימ ןבָאה רקיעב .המודכו ןעגנולמַאזרַאפ ןריזינַאגרָא
 "גסיוועג ןוא עטלושעג סלַא ןעמָאנ ַא ןגָארקעג ןבָאה רימ זיב אפוג טעברױַא רעד

 .טעברַא טעדנירגעג רימ ןבָאה טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא .רעטעברַא עטפַאה
 ,גנוקיטפעשַאב ַא ןעניפעג ןײלַא םירבח יד ןגעלפ בור יּפ לע רעבָא ,ןעָארויב

 ןלָאז םירבח יד זַא ,טגרָאזעג רָאנ טינ ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא-?ץולחח, יד
 ךיוא רָאנ ,הנויח ןעיצ ןָאק'מ סָאװ ןופ ,גנוקיטפעשַאב עקידנעטשנָא ןַא ןעמוקַאב
 ברע הרשכה עכעלכַאפ עסיוועג ַא ןכַאמכרוד ןלָאז םירבח יד זַא ,טימַאב ךיז
 ,הילע רעייז

 טול זיא סָאװ ,ךַאפ ַא -- יירעלָאטס טנרעלעג ךיז ןבָאה םירבח ךס ַא

 "ידניא רעד ץוחַא .דנַאל ןיא קיטיוג ןעוועג לארשי ץרא ןופ תועידי ערעזנוא
 ערעסערג ןטיירגוצ רַאפ ןטלַאטשנַא ןעוועג ךיוא ןענייז חרשכה רעשיטסילַאודיװ

 "טרָא, ךרוד ןטלַאהעגסױא --- עגװָאר ןיא ײרעלָאטס יד :לשמל ,םילוע ןלָאצ

 יד ,גרעבמעל ןיא ײרעלָאטס יד ,טלושעגסיוא ךיז ןבָאה ןַאמ קיצרעפ ואוו ---

 ,"טעברַא ךרוד ףליה, טּפַאשלעזעג רעד ייב ענליוו ןיא יײרעלָאטס ןוא יירעדיינש
 ןוא טלַאטשנַא-הרשכה רעד ןיא ןעמונרַאפ ןייז רבח רעד טגעלפ גָאט ןבלַאה ןייא
 ,הטנרפ בילוצ טעברַא ?עצרַאװש, ַא ןטעברַא רע טגעלפ גָאט ןבלַאה ןרעדנַא םעד

 ןגעלפ ,ןטלַאטשנַא-חרשכה יד ןיא גנולושסיוא רעייז טכַאמעגכרוד ןבָאה סָאװ ,יד
 ,הנויח ףיוא ןבָאה ןוא סערַאלָאטס עטַאװירּפ ייב גנוקיטפעשַאב ןעמוקַאב םעדכָאנ

 עטשרע יד ןפורעגפיונוצ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה 1922 גנילירפ
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 טָאה'מ סָאװ עגַארפ-טּפוה יד ,ןלױּפ ןיא *ץולחה; ןשיסור ןופ ץנערעפנָאק
 .עיצַאזינַאגרָא-"ץולחה, רעשילוּפ רעד טימ ןעגנואיצַאב יד : ןעוועג זיא טלדנַאהַאב

 עטסעב יד סָאװ םעד תמחמ טכַאװשעגּפָא ןעוועג זיא גנוגעװַאב-"ץולחה; יד
 ןופ ןרעיוט יד סָאװ םעד בילוצ ךיוא ןוא ןעוועג הלוע ןענייז םירבח עריא ןופ

 רעביא טײרּפשעצ ,טייזעצ ןעוועג ןענייז רימ .טרַאּפשרַאפ ןעוועג ןענייז י"א
 ךָאד .ןלױּפ-סערגנָאק ןוא עיצילַאג ברעמ ןוא חרזמ ,עיזעלש ,עיסעלָאּפ ,ןילאוו
 רעשילױּפ רעד רעבָא ,עלַארטנעצ ןייא ןיא טקינייארַאפ ןעוועג רימ ןענייז
 גנודניברַאפ ַא ןָא ןענָאיַאר טיול טלקערבעצ ,טלייטעצ ןעוועג זיא ?ץולחה;

 -עגסורַא ךיז טָאה ץנערעפנָאק יד .רעטייווצ רעד ןוא עיצַאזינַאגרָא ןייא ןשיווצ
 הניירקואו היסור יצולח תורדתסהפ רעד ןופ טיײקיגנעהּפָאמוא רעד רַאפ טגָאז
 ,גנוגעוװַאב-"ץולחה, רעשיסור רעד ןופ לייט ַא יו ךיז טכַארטַאב סָאװ ,?ןלױּפב
 ןענעקרענא ןלָאז ןטמַא-לארשי ץרא יד זַא ,ןפמעק טפרַאדעג ןעמ טָאה רעטציא
 ןבָאה ןעײטרַאּפ-רעטעברַא יד ואוו רעטרע יד ןיא .טייקיגנעהּפָאמוא עקיזָאד יד
 ןיא רעבָא ,ןבעגעגנייא טכייל זנוא סָאד ךיז טָאה ,סולפנייא ןקיטנעק ַא טָאהעג

 ַא ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז רימ ןבָאה --- המודכו גרעבמעל יוװ -- רעטרע ערעדנַא

 א"קי ץוחַא -- ןטנַארגימע ענײמעגלַא רַאפ ןטלַאטשנַא יד ןיא .,טּפַאשרענגעק
 ,זנוא טימ טנכערעג ךיז ןעמ טָאה --

 רעזייה יד ןיא ןבעל סָאד ."ץולחה-יתב; טנפעעג רימ ןבָאה טרָאד ןוא ָאד
 ערעייז ךייש סָאװ םירבח יד ןרידוטש וצ רעטעמָארַאב ַא יו טנידעג טָאה
 ,תוצובק עניילק יד ןלַאפעצ ךיז בור יּפ לע ןענייז ָאד ,ןטפַאשנגייא עשיצוביק
 ,לטעטש-ןריובעג ןיא טייקיד'תופתושב ןופ דוסי ץפיוא טרימרָאפ ךיז ןבָאה סָאװ
 רעקיטייזנגעק רַאפ תודוסי עוויטַארעּפָאָאק יד ןערָאװעג טגיילעג ךיוא ןענייז ָאד
 וצ רעבָא םענרַאפ ןעכעלטפַאשלעזעג ןטיול טיירב ןעוועג ןענייז סָאװ ,ףליה
 ןבָאה רעזייה עשיצולח יד .גנוציטשרעטנוא רענעבעגעג רעד קילדעוו טקנערשַאב
 ןיא טניואוועג ןבָאה סָאװ םירבח יד רַאפ טקנוּפ רעלַארטנעצ ַא יו טנידעג ךיוא
 ,תוריד עטַאווירּפ

 טקַאטנָאק ַא ןטלַאהוצנָא ןוואורּפ ענעדײשרַאפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז'ס
 טגעלפ ןליױּפ ןייק דנַאלסור ןופ .,גלָאפרעד ןָא רעבָא ,דנַאלסור ןיא "ץולחה, ן'טימ
 ,רעקיצנייא ןייק -- דנַאלסור ןייק ןליוּפ ןופ רעבָא ,ןטיירכרוד רעצימע לָאמַא ךיז

 -מוא ךיז טָאה םישדח ףניפ ענווָאר ןיא טכַארברַאפ טָאה סָאװ רבח ַא רערעזנוא
 רע ןעוו זנוא ןופ העידי עטשרע יד טכַארבעג ייז ןוא דנַאלסור ןייק טרעקעג

 ןיא הצובק רעדארגטעװַאסילעי יד ןענופעג רע טָאה ץענערג יד רעבירַא זיא
 ךיז טעװ ןעמ ןוא טייקכעלגעמ ַא ךיז טכַאמ רעמָאט ,ווָאלסַאז ןוא וועשטידרעב

 ץענערג יד טעבנגעג טָאה סָאװ ,הצובק רעד ןופ חילש רעד ,ןסיירכרוד ןענָאק
 ןייק ךיז קידנרעקמוא ,ןעמונעגטימ טָאה ,רעפסנַארט םעד ןענעדרָאוצנייא ידכ
 ווירב רעד .םזינויצ םעניא ןוא י"א ןיא בצמ םעד ןגעוו זנוא ןופ ווירב ַא ,דנַאלסור
 סָאװ ,םליפ ןלָאמש ַא ףיואי ךעלתויתוא עקניניילק טימ ןרָאװעג ןבירשעג זיא
 ךיוא ןבעגעגטימ םיא טָאה'מ .סָאריּפַאּפ ַא ןופ עזליג ַא ןיא טגעלעגנײרַא טָאה'מ
 ןטמיטשַאב ןפיוא ןעמוקעגנָא זיא לייט א רָאנ רעבָא ,רוטַארעטיל ששיטסינויצ

 ןיטולחל זיא ,ץענערג עשיליוּפ יד רעבירַא זיא הצובק עקיזָאד יד ןעוו .טקנוּפ
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 ,דנַאלסור ןיא םירבח ערעזנוא טימ טקַאטנָאק רעד ןרָאװעג ןסירעגרעביא
 רעד רעבָא ,רערעווש ןרָאװעג גָאט ַא סָאװ זיא ץענערג יד ןעלגומש סָאד

 רעטסינימ-ןרעניא רעד זיב ,טרעהעגפיוא טינ טָאה דנַאלטור ןופ םָארטש-םיצולח
 סָאװ ןטנַארגימע עלַא ןגעק טערקעד-שוריג ַא ןעבעגעגסױרַא טָאה יקטנימאק
 יד ןשיווצ הלהב ַא ןפורעגסיורַא טָאה הריזג עקיזָאד יד ,ןליוּפ ןיא ךיז ןעניפעג
 "י"א ןייק טרינָאיצקנופ טיג ןבָאה'ס ואו טעטש ענעי ןיא סרעדנוזַאב ,םירבח
 ףגעװ עלַא ךרוד עשרַאװ ןייק טזָאלעג ךי ןבָאה םירבח רעקילדנעצ .,ןטמַא
 א רעטעּפש ןוא "ץולחה תיב, ןטייוצ ַא טנפעעג ןטרָאד רימ ןבָאה טלָאמעד
 טרעיולעג טָאה םירבח רעטרעדנוה ףיוא ,םישרדמ יתב יד ןופ םענייא ןיא ןטירד
 ןבָאה ןטַאקיפיטרעס ,דנַאלסור ןייק ןקישּפָא ןוא ןריטסערַא ייז לָאזמ הנכס יד
 טַאהעג רימ ןבָאה ץולח ןשיסור םעד ץוחַא ןוא ,רעקילדנעצ רָאנ ןעמוקַאב רימ
 ןענייז לייורעד .אפוג ןליוּפ ןופ םיצולח יד -- םינלעב ןוא רענָאמ ךס ַא ךָאנ
 ןעײסָאש ןרעטסַאלפ ןופ הפוקת רעד ךָאנ זַא ,תועידי עטקַאהעגּפָא ןעמוקעגנָא
 ןעוועג ןענייז רימ .,טײקיזָאלסטעברַא ןַא לארׂשי ץרא ןיא ןעכַארבעגסיױא זיא
 ןבױהעגנָא ךיז ןבָאהס .סנ א טרַאװרעד ןבָאה רימ ןוא קיטנעהּפָא ,טלמוטעצ

 -רַאטש ַא ןעוועג זיא קורד רעד ,ןַאדנַאל ןוא םילשורי טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא
 יד טייז טלגיררַאפ טעמכ ןעוועג ןענייז סָאװ ןרעיוט ענרעזייא יד ןוא .רעק

 "רעס טרעדנוה עכעלטע ןעמוקַאב טָאה ןעֶמ .,טנפעעגפיוא ךיז ןבָאה ,ןעמָארגָאּפ
 ןצנַאט סָאד ןוא ןטרָאּפסנַארט ןעגנַאגעגּפָא ןעניז ךָאװ ַא לָאמ ריפ ,ןטַאקיפיט
 ,טכַאנ ןוא גָאט לָאקָאל רעזנוא ןיא טרעהעגפיוא טינ טָאה ןעגניז ןוא

 ןטנַארגימע יד סָאװ גָאט רעטצעל רעד ןעוועג זיא ,1922 ,לירּפַא רעט1 רעד
 עטצעל יד טריפעג טָאה סָאװ ןַאב יד ,ןלױּפ ןיא ןביילברַאפ טגעמעג ןבָאה

 ,טריטסערַא ייז ןעמ טָאה רעירפ גָאט ַא ,ןרָאפעגּפָא זיא -- דנַאלסור ןופ םיצולח
 טָאה'מ .טײרפַאב ייז ןעמ טָאה ןעגנַאגעגּפָא זיא ןַאב יד רעדייא העש ייווצ רָאנ

 עצרוק ןטלַאהעג טָאה'מ .טמַא-י"א ןיא טעקנאב םענעדײשַאב ַא טריזיװָארּפמיא
 ,סעדער עקיצרַאה ןוא

 ןוא םיצולח 400 טימ ףיש עטצצל יד ןעמוקעגנָא זיא ,1922 ,יַאמ ןט3 םעד
 ,ןליוּפ ןיא "רבעמה ץולח, לטיּפַאק םעד ןסָאלשעגּפָא טָאה

 ("ץולחה תעונתל ףסאמ?)

 יול והילדג

 הילע רעטירד רעד ופ הפוקת רעד ןופ

 ןלױּפ ןופ הילע עטירד יד טמָארטשעג טָאה 1923 לירּפַא ףוס זיב 1920 ןופ

 (עיצילַאג'חרזמ) גרעבמעל ,(ןילָאװ) ענוװַאר :ןטיבעג עלַארטנעצ עריא ןופ
 ,(דגַאלסור-סייוו) שטיווָאנַארַאב

 ,טמַא-עניטסעלַאּפ ןופ ַארויב-טּפיוה סָאד ןענופעג ךיז טָאה עשרַאו ןיא
 -שיסור יד טצרַאװשעג ןבָאה עכלעוו ,עניַארקוא ןוא דנַאלסור ןופ םיטילּפ יד

 ,עגווָאר ןייק ןעמוקעגנָא ןפוא ןלַאגעלמוא ןַא ףיוא ןענייז ןוא ץענעדג עשיליוּפ
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 ,רעבמעווָאנ ןט12 ןופ ,ןלױוּפ ןיא טכערטלַאהפיוא עקילייוװטיײצ ןעמוקַאב ןבָאה
 םעד טלעטשענּפָא םעד ךרוד ןוא ץענערג יד ןסָאלשעג ןקַאילָאּפ יד ןבָאה ,0

 טנעקעג טינ טכַאמ יד טָאה הילע וצ ןליוו םעד רעבָא ,םיטילּפ עיינ ןופ םָארטשוצ
 ענעדישרַאפ ףיוא ןסירעג רעטייוו ךיז ןעבָאה ןטנעמעלע עשיצולח יד ןוא, ןעמיוצ
 ןגער ןוא םערוטש ,טניוו ןוא טלעק ןיא ,רעדלעוו ןוא ןּפמוז ,ןגעוו-טינ-ןעגעוו
 ,לארשי ץרא ןייק ןייז וצ הלוע טרָאד ןופ ידכ ,ןלױּפ טכיירגרעד ןבָאה ייז ןוא

 רַאפ טגרָאזעג ,ןעמונעגפיוא ייז טָאה ,טָאטש-ץענערג ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ענווָאר
 ,לארשי ץרא ןייק געוו רעייז ןייז וצ ךישממ טכעלגעמרעד ןוא ייז

 רענעי ןופ םירבח יד ןגעװ תונורכז יד ןענייז קידנענייש ןוא קיטכיל

 רעכיוה טימ ןשטנעמ ; קיברַאפליפ ןעוועג זיא לַאירעטַאמ-ןשנעמ טָאד .הפוקת
 ןוא םיטחוש ,םינבר ןופ רעדניק ,סנרעטסקע ,גנודליב רענײמעגלַא ןוא רעשידיא
 -ילעב ענעדיײשרַאפ ןוא סעיסעפָארּפ עשיירפ ןופ ןשטנעמ, םירחוס ,םיתב-ילעב
 טייקנבעגעגרעביא ,עיזיוו טימ טלעזַאב ןעוועג זיא ייז ןופ טייהרעמ יד .תוכאלמ
 עקידתולג סָאד ןטייבוצרעביא ןליוו םענרעזייא ןַא טימ ןוא קנַאדעג-הלואג םוצ

 ,תובא יד ןופ דנַאל ןיא ןפַאש ןופ ןבעל א ףיוא ןבעל-טפול

 רענעי ןופ םיטילּפ ןופ ןוא ןליוּפ ןיא טעטש ןופ םיצולח תוצובק עכעלטע

 בייהנָא ןופ ןוא ,1920 ןיא ךָאנ לארשי ץרא ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז ץענערג טייז
 -עגסיוא ןַא רַאפ תוררועתה עקרַאטש ַא ןליוּפ ןיא ןקרעמ טזָאלעג ךיז טָאה 1
 ןעמוקעגנָא גָאט ןלעה ַא ןטימ ןיא רענוד ַא יו ןענייז ָאד ןוא .הילע רעטרעטיירב
 ,ןשיירגימע פאטס; ןוא 1921 ןיא ןעמָארגָאּפ יַאמ רעופי יד ןגעוו תועידי יד
 ףיוא טסערט ןוא ןיוו ןיא ןעוועג ןיוש ןענייז עכלעוו ,םיצולה סעּפורג יד וליּפַא
 עקיזָאד יד ןיא .ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ךיוא ןענייז ,לארשי ץרא ןייק געוו רעייז
 ןזיװעגסױרַא םירבח יד ןבָאה רעדנעל עדמערפ ןיא געט עלופיןויסנ ןוא ערעווש
 תומוערת ןָא ןוא םזיצולח ןופ קנַאדעג םֹוצ טייקנעבעגעגרעביא ןוא טייקיירט רעייז
 ןטייקירעוװש עלַא ןלעװ ייז זַא ,גנונעפָאה רעד טימ ןדייל ערעייז ןעגָארטעגרעביא
 ,ןייז הלוע ךָאד ףוס-ףוס ןוא ןעמוקייב

 ףיוא טרַאװעג ןבָאה עכלעוו ,עלַא יד ןסעזעג לייוורעד ןענייז ענוװָאר ןיא
 ןלָאז ייז ןוא ןרעוו טנפעעג יינ סָאד ןופ לָאז לארשי ץרא ןייק געוו רעד זַאי םעד
 ןוא סעּפורג רַאפ טלקמ םוקמ ַא ןרָאװעג זיא ענוװָאר .,ןיהַא ןזָאל ןענעק ךיז

 -וואקיוואנ ףיוא .,דנַאלסור ןוא עניארקוא ןופ טמָארטשעג ןבָאה עכלעוו ,םידיחי
 ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,ןינב ןקיקָאטש-יירד ןסיורג ַא ןעגנודעג ןעמ טָאה 22 יקס
 -עגנייא ןעמ טָאה סנרָאג עטסכעה ייווצ ענייז ןיא .עמרַאזַאק עשירעטילימ ַא יו
 ,תומוקמ ערעדנַא ןופ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,םיצולח עקינעי יד טריטרַאװק
 ןופ םיצולח טנגעגַאב ךיז ןבָאה ןטרָאד .ץענערג טייז רענעי ןופ סרעדנוזַאב
 רעוועיק ןופ ןוא לָאדָאּפ ,וועשטידרעב ,ןיטנַאטסנָאק-טלַא ,וואלסאז ,עטיוואלס

 לָאצ עניילק ַא ךיוא ןוא םירוחב עשידיא עשיניַארקוא ןופ בריברע ןַא ,טנגעגמוא

 -גידַאב -סנבעל יד .לארשי ץרא :ליצ ןייא טקיניײארַאפ טָאה ןעמעלַא .תורוחב

 -עגפיוא ןעוועג ןוא טרעגנוהעג ןבָאה ייז ןופ ליפ ,טכייל ןעוועג טינ ןענייז ןעגנוג
 ,טקיטומעג ןוא טקרַאטשעג ייז טָאה הילע ןופ קנַאדעג רעד ועבָא ,תוגאד ןופ ןסעג
 רעייז ןופ ןוא ,ןייז הלוע ייז ןלעװ ןכיג ןיא זַא ,טביולגעג ןוא טּפָאהעג ןבָאה ייז
 ,טּפעשעג ייז ןבָאה לַאװק-הנומא ןקיזָאד



 101 ןגעװ עלַא ךרוד הילע : הילע עטירד יד

 ךיז ייז ןבָאה ,טיורבלטעב וצ ןעמוקנָא טינ ןוא קידייל ןציז וצ טינ ידכ
 "טינ ןוא ןדיא ייב טָאטש ןיא ץלָאה טקַאהעג ןבָאה סָאװ ,תוצובק ןיא טריזינַאגרָא
 "רעמ יד רעבָא .וװ .ַא .א ןלימטניוו יד ןיא ןטעברא ןעמונעג טָאה לייט ַא ,ןדיא
 קידנזָאלרַאפ ךיז ,תוקחד ןיא טבעלעג ןוא זָאלסטעברַא ןעוועג זיא ייז ןופ טייה

 טייצנשיווצ רעד ןיא .,םיבורק ןופ ןוא טמא-עניטסעלַאּפ ןופ גרָאז רעד ףיוא רָאנ
 ןוא טָאטש ןיא טעברַא רעשיצולח-שיטסינויצ רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ייז ןבָאה
 ,טעברַא רעלַאנַאיצַאג רעקיטרָא רעד ףיוא ןעוועג עיּפשמ קיטנעק ןבָאה ייז

 ךיז ןבָאה טמַא-עניטסעלַאּפ ןופ םינקסע יד ןוא ענוַאר ןופ ןטסינויצ יד
 ןטַאדידנַאק-הילע יד ןוא ,םילוע יד ןפלעה וצ ןטייקכעלגעמ עלַא טימ טימַאב
 ,טליפעג ןגעווטסעדנופ ךיז ןבָאה ,ענווָאר ןיא ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ןענייז עכלעוו
 ןוא ןכָאװ ךָאנ טרעלקעגפיוא ךיז טָאה'ס ןעװ .םירבח ןוא רעדירב ןשיווצ יו
 ןסיוו טיג ןעק ןעמ ןוא ןסָאלשעג ןענייז לארשי ץרא ןופ ןרעיוט יד זַא ,םישדח
 -ַאֹב ןעביױהעגנָא טמַא-עניטסעלַאּפ רעגווָאר רעד טָאה ,ןענעפע ךיז ןלעוו ייז ןעוו

 ןוא ויטַאיציניא ןייז ךרוד .רעטרע-הרשכה עקירעהעג טימ םיצולח יד ןגרָאז
 "גַאגרעד ענווָאר ןיא ןרָאװעג טנפעעג טלָאמעד ןענייז *טרָא; ןופ ףליה רעד טימ
 -ַאיצעּפס ךיז ןבָאה ליפ עכלעוו ןיא ,יוכו יירעדיינש ,יירעלַאטס ןופ ןסרוק-סגנוצ

 ץרא ןיא ןבעליסטעברַא זויטקודָארּפ ַא וצ טיירגעג ןוא טנרעלעג ךיז ,טריזיל
 ,לַאגעס יכדרמ ןעוועג זיא ןסרוק-יײרעסָאלש יד ןופ רעריפנָא רעד .לארשי

 ןענרעלרעד רַאפ טעמדיוועג ןעמ טָאה ,םיכוס םימי ןוא םיתבש ,ןטנװָא יד

 ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ ,סעגַארפ ןגעוו ןסעומש ןוא ןשינעטנעקרייא ,שיאערבעה
 ַא טָאה סָאװ ץלַא ןעגעוו ןרָאטקעל ןופ דייר יד .לארשי ץרא ןיא ןבעל ןטימ
 "טפַאגרַאפ רעטסערג רעד טימ ןרעוו טרעהעגסיוא ןגעלפ לארשי ץרא וצ תוכייש
 הריד-םיצולח רעד ןופ ןגָארטעג דימת ךיז טָאה גנַאזעג טרעטסיײגַאב ַא ,טייק

 ,טָאטש ןיא
 ַא ןבירשעגניירַא ענװַאר טָאה הילע רעטירד רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא

 םיצולח יד טימ ןפוא םענייש ַא ףיוא ךיז ןייז קסעתמ ריא ךרוד טָאלב רעדנוזַאב
 לעירעטַאמ ןטרָאד ןענייז ,ריא ךרוד ןעגנַאגעגכרוד ןענייז עכלעוו ,םילוע םתס ןוא
 ןבעל יינ ַא וצ געוו רעייז ףיוא ןרָאװעג טיירגעגוצ ןוא ןֿפלָאהעג קיטסייג ןוא

 ,דנַאלרעטָאפ םענעגייא ןיא
 ("הגבור;}

 5 א
 לא

 רעױט רעד זנוא רַאּפ ןעגעפע ךיז טעװ .ןײג רימ ולעװ ןגעװ עלַא ךרוד
 רימ ןלעװ -- עגורַאּפש 8 ןענעפע ךיז טעװ .רעיוט ןכרוד ןיירש רימ ןלעװ ---
 ןלעװ עוורַאּפש רעד ךרוד ײס א רעיט ןכרוד ײס .ענורַאּפש רעד ךרור ןירַא
 ןײז טיג לָאז סע סָאװ .דנַאל סָאד ןײלסױא טולב טא סײװש רעטוא טימ רימ
 עשיטילַאּפ טא עשימָאוָאקע יד ןעזסיױא טיג לָאז סע יװ ,הבושת סידנַאלגנע
 טעברַא רעזנוא .ןריר טיִג ךיז רימ ןלעװ ןעגַאד טפ -- דנַאֹל יט ןטײטכעלגעמ

 .זָאלרַאפ טיג רימ ןלעװ
 ןָאטנילייב .מ
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 ןִאמשיפ הדע

 ?ארשי ץרא ןיא תוצולח

 חצובק ַא ןופ טנוב רעד (א

 לארשי ץרא ןיא ןעמוקעג םיצוביק ערעדנַא ןעשיווצ זיא טייצ רענעי וצ . , ,
 ןוא -- (?ריעצה-רמושה; ןופ תורבח .ה .ד) תורמוש -- ךעלדיימ 7 ןופ הצובק ַא
 יז ןענעדרָאוצניא עטיב רעד טימ טמַא-סטעברַא םוצ טעדנעװעג ךיז ןבָאה ייז
 טָאה עּפורג ךעלדיימ ַאזַא ןופ ןעניישרעד סָאד .טעברַא זיא'ס רעכלעוו ףיוא
 ענייז ןופ רענייא .טמַא-סטעברַא ןופ םירבח יד טשַאררעביא ןוא טרעדנואוורַאפ
 רענייא טימ הצובק:ךעלדיימ יד ןקינייארַאפ וצ טניילעגרָאפ טָאה רעדילגטימ
 -עגסױרַא ךיז ןבָאה רעדילגטימ עקירעביא יד רעבָא ,תוצובק עטשימעג יד ןופ
 יד סָאװ ,טימרעד טריוװיטָאמ ייז ןבָאה טּפַאשרענגעק רעייז ;םעד ןגעק טגָאז
 ןשיווצ קוליח םעד ןעייטשרַאפ ןוא שוח-סנבעל ןשיטקַארּפ ַא ןיוש ןבָאה םיצוביק
 ןייגנייא טינ טעוװ הצובק םוש ןייק זַא ,רָאלק אליממ זיא'ס ןוא ,האצוה ןוא הסנכח

 רעד ןופ קידנסיוו טינ ,ךעלדיימ 7 יד ןופ הצובק יד ןוא ."ןדנע ןימ ַאזַא ףיוא
 ןבָאה ,ןעמוק רעייז טימ ןפורעגסױרַא ןבָאה ייז סָאװ ,גנורעדורפיוא רעצנַאג
 סָאװ ,ךעלדיימ עוויאַאנ יד ,טעברַא ףיוא ןקיש ייז לָאז ןעמ טרעדָאפעג רדסכ
 רעלַאיצָאס ןופ הביבס ַא ןיא ,"ריעצה-רמושה; ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענייז
 ,טרעדנואוועג ךיז ןבָאה ,ףמַאק-סנבעל ןטימ רירַאב זיא'ס ןכלעוו ןָא ,טייקכיילג
 קידנבָאה טינ ,ךעלדנע ןוא .טעברַא רעד ןיא עטצעל יד ייז אקוד ןענייז סָאװרַאפ
 הצובק יד זיא ,ןצימע טימ ייז *ןרָאּפוצפיונוצ, טייקכעלגעמ ןייק ןוא הרירב ןייק
 ןעמַאזוצ ןרָאװעג טקישעג (ןעבעגעג ןעמָאנ ַא ריא ןעמ טָאה ױזַא) "עבש-תב;
 ןביוהעגנָא טָאה יז ואוו ,אדעשזד-הפיח ייסָאש ןפיוא תוצובק עקירעביא יד טימ
 הצובק-רענעביז עקיזָאד יד (ץצח) רענייטש ןקַאה םייב דרָאקַא ןיא ןטעברַא
 טרעהעג ןבָאה --- רבח ןייא ןוא תורבח ןביז -- הצובק-רעטכַא ןַא ריא ךָאנ ןוא --
 -ײסָאש ייב ןירעטעברַא רעד רַאפ געוו ַא ןטָארטעגסיױא ןבָאה עכלעוו ,יד וצ
 "עברַא רעד ןופ טעטיוויטקודָארּפ יד ןזיװַאב ןנָאה עכלעוו ןוא טעברַא"ןייטש ןוא
 תוצולח יד ךיוא זַא ,ןזייוװַאב עלַא ץָארט .טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא ןירעט
 -עגפיוא טינ ךָאד ןעמ טָאה ,רענייטש ןופ טיורב ןעמוקַאבוצסױרַא קיאעפ ןענייז
 הרבח יד סָאװ ,סנדָאש עלעירעטַאמ יד ןגעוו ןטלעצעג יד ןיא ןעלמרומ וצ טרעה

 ,הצובק רעד טשרמולכ טגנערב

 -רעטעברַא יד ןיא טדערעג ליפ ןעמ טָאה סנדָאש עקיזָאד יד ןגעוו
 .תרצנ-הלופע ןוא החבט-הירבט ןעײסָאש יד ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תונחמ
 יד ןופ *ןטסילַאער,; ערעסערג רַאפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה "ץולחה; ןופ םיצוביק יד
 ערעייז ןוא סנדָאש יד ןיא טנװַאהַאב "רעיונעג , ןוא םיצוביק עשיריעצה-רמושה
 עגנַאל ַא ןבָאה םירבח רעכלעוו ןגעוו ,עטכישעג ַא טריסַאּפ לָאמַא טָאה .תוביס

 ,.ּפ טָאטש ןופ עּפורג-םיצולח רעד ןיא ,תרצנ-הלופע ײסָאש ן'פיוא .טדערעג טייצ
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 יד טגנערב סע סָאװ ,ןדָאש ןפיוא טגָאלקַאב ךיז ,זיא רעגייטש רעד יו ןעמ טָאה
 א ךָאנ ,טנװָא םענייש ַא ןיא ,טָא ןוא ,טעברַא וצ תורבח יד ןופ טייקיאעפמוא
 רעד ןופ תורבח 10 יד ןבָאה ,"חויר ןוא ןדָאש, ןופ טסייג ןיא סעומש ןשימעלָאּפ
 ןביוהעגפיוא ,גנוקידיײלַאב יד ןגָארטרַאֿפ טנַאקעג טינ רעמ ןיוש ןבָאה סָאװ ,הצובק
 הצובק רעד ןופ תורבח עלַא ןענייז טנגרָאמוצ ףיוא .הצובק יד ןזָאלרַאפ ןוא ךיז
 עכלעזַא ..,קידנעטשטסכלעז טעברַאעג ןוא רענייטש סיוטש ַא ףיוא ןסעזעג ןיוש
 סָאװ ,תוצולח יד .גנוניישרעד עטּפָא ןַא ןרָאװעג רעטעּפש ןענייז ןטנוב ןטרָאס
 זַא ,ןזיװַאב ןבָאה ,ןּפורג סטעברַא שקידנעטשטסבלעז ןיא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה
 ...םסֿגדָאש ןייק טיג ןכאזרוארַאפ ייז

 200 ייב טעברַאעג ןעײסָאש יד ףיוא ןבָאה ,1921 רָאי ןיא ,טייצ רענעי וצ
 ,יירעשעוו ,ךיק ןיא קיטעט ןעוועג ןענייז ייז ןופ טנעצָארּפ 50 ךרעב ; תוצולח
 ןטעברַא עלַא טריפעגסיוא טָאה טפלעה עטייווצ יד ןוא ,,ג .ד .א עגעלפ-ןקנַארק

 ליפ זַא ,ןזיוַאב קיטקַארּפ-סטעברַא רעייז טימ ןבָאה תוצולח יד ,יײסָאש ןפיוא
 עזייוולייט יד וצ ךיז ןסַאּפוצוצ קיאעפ ךיוא ןענייז ןוא ןליוו םעד ןבָאה ייז ןופ
 ,סָאמ רעדנגונעג א ןיא ויטקודָארּפ ןייז ןענעק ןוא ןעיײסָאש יד ףיוא ןטעברַא

 הילע רעטירד ןוא רעטייווצ רעד ןופ שינענעגנַאב יד (ב

 הרומה-תעבג ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא (1921) א"פרת ,רדא ןט19 ןזיב ןט17 ןופ
 ,סנירעטעברַא עקידלארשי-ץרא יד ןופ ץנערעפנַאק ענײמעגלַא יד (הירופלאב)
 .תורדתסה רעד ןופ גנודנירג רעד ךָאנ ץנערעפנַאק עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד

 יד :םויה-רדס רעצרוק ַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ץנערעפנַאק רעד ףיוא
 ; טעברַא רעד ןופ בצמ רעד +טעברא רעד ןיא עיציזַאּפ רעזנוא ;יורפ עדנטעברַא
 דנַאלסיױא ןיא ןוא דנַאל ןיא טעברא וצ הרשכה רעייז  תוצולח ןופ הילע יד

 42 טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס .גנוריזינַאגרָא רעד ןופ םֶרָאפ יד ןוא ליצ רעד
 עכעלטנפע יד ןופ 22 ,ןטקנוּפ עכעלטפַאשטריװדנַאל יד ןופ 20 ייז ןופ) סניטַאגעלעד
 ץוח ,ןטקנוּפ-סטעברַא 26 ןיא סנירעטעברַא 485 ןטָארטרַאפ ןבָאה סָאװ ,(ןטעברַא
 ןקע עלַא ןופ טסעג ךיוא ץנערעפנַאק רעד וצ ןעמוקעג ןענייז סנירעטעברַא יד
 .ענעפָא ןעוועג ןענייז ץנערעפנַאק רעד ןופ ןעגנוציז עלַא .דנַאל

 :ןרעדנַא ןשיוצ טגָאזעג לסוב התויח טָאה עדער-סגנונעפערעד ריא ןיא
 טרַאװעג דלודעגמוא סיורג טימ ןבָאה ,דנַאל ןיא תוצולח עטשרע יד ,רימ,

 ןסקַאװ טעוו'ס ןעוו זַא ,גנונעפָאה טימ לופ ןעוועג ןענייז רימ .הילע רעיינ רעד ףיוא
 "רַא יד ןרעטיירברַאפ וצ גנורעדָאפ יד ןסקַאװ ךיוא טעװ ,דנַאל ןיא לָאצ רעזנוא
 סיױרַא אליממ ןירעטעברַא יד טעװ טלָאמעד ,ןירעטעברַא רעד רַאפ ןטיבעג-סטעב

 ןיא ןקילײטַאב רַאבלטיממוא ךיז טעוװ ןוא טעברַא-זיוה ןופ םָאר רעגנע רעד ןופ
 רעשירעפעש ,רעשירעיצרעד ַא ןיא ןבעל יירפ ַא ,ןבעל רעזנוא ןופ גנופַאש רעד
 עט ".טעברַא

 קרעמַאב זיא ,הרבח רעד ןופ טעטיװיטקַא עדנגונעג-טינ יד קידנריקיטירק
 זיא יז רעבָא ,טעברַא עקידנעטשטסבלעז א עקַאט טוט יורפ יד, :זַא ,ןרָאװעג
 ."םעררַא ריא ןיא קידנעטזשטסבלעז טינ
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 ןעזָאלרַאפ רימ ןעוו ןוא ,ןטייהניואוועג ןופ םוכס ַא ללכב זיא ןבעל סָאד;

 יד ןופ ןעײרפַאב ךיוא ךיז רימ ןפרַאד ,ןעמרָאפ-סנבעל ענייז טימ תולג םעד
 ןיא שירעפעש ןייז וצ ןבערטש ןפרַאד רימ .ןעײנַאב ךיז ןוא ןטייחניואוועג-תולג
 רעשירעפעש רעד ןופ ןה ,ןדייל-סגנופַאש יד ןופ ןה ןסינעג ,טפַאשלעזעג רעד
 -סטעברַא עלַא ןיא טצענערגַאבמוא ןייז ףרַאד יורפ רעד ןופ טעברַא יד .דיירפ
 *,ןגייווצ

 ַא וצ ןעגנובערטש ןוא טייקשירפ טכַארבעגטימ ןבָאה עכלעוו ,תוצולח עיינ יד
 ערעייז ןבעגעגרעביא שיאערבעה םענייש ַא ןיא ןבָאה ,ןבעל-סטעברַא ןעיירפ
 הילע רעטירד ןוא רעטייווצ רעד ןופ ןליטס ייווצ יד .ןעגנובערטש ןוא ןעקנַאדעג
 טקירדעגסיוא טָאה רעכלעוו ,ליטס ןקיד'תופתוש ןייא ןיא ןסָאגעגפיונוצ ךיז ןבָאה

 םעד ,געוו רעזנוא ןטערטסיוא רעטייוו ןלעו רימ; :ןליוו ןעמַאזניימעג ןייא

 רימ רעבָא .ןעיײסָאש יד ףיוא ןטעברַא רימ סָאװ ,טייצ רעד ןיא ךיוא ,געוו-סנעבעל
 יװ ,ןטייקכעלגעמ ערעזנוא ןייא טפמורש סָאװ ,טעברַא רעקיזָאד רעד ףיוא ןקוק
 טעברַא רעכעלטפַאשטריװדנַאל וצ ןבערטש רימ .טעברַא-סגנַאגרעביא ןַא ףיוא
 -טּפיוה יד ,תוחוכ עשירעפעש ןייז ןליוו רימ ואוו ,ןטיבעג-סטעברַא ערעדנַא ןוא
 ".ערעדנַא וצ בָאגוצ ןייק טינ ןוא ,ןטפערק

 ןיא טעברַא ןופ גנוטיײדַאב עסיורג יד טנעקרענָא ןבָאה סניטנַאטוקסיד עלַא
 רעד ןופ ךַאפ רעטסקיטכיוו רעד ןייז טינ ןפוא םושב רעבָא רָאט רעכלעוו ,ךיק
 ןענייז עכלעוו ,ןטעברַא עכעלטנפע יד ןֹופ סנירעטעברַא יד .יורפ רעדנטעברַא
 וצ טייקידנעוטיונ רעד ןגעוו טדערעג ןבָאה ,ענעמוקעגנָאדיינ עלַא טעמכ ןעוועג
 וצ ןטעברַא עכעלטנפע ןופ גנוטייל רעד ןופ טרעדָאפעג ןוא הילע יד ןרעסערגרַאפ

 ןטעברַא עכעלטנפע יד ןיא ךיוא לייוו ,תוצולח ןופ הילע ערעסערג ַא ןכעלגעמרעד

 ,ןסַאּפוצ טכייל ךיז ןענָאק ךעלדיימ יד עכלעוו וצ ,ןעגנוקיטפעשַאב ָאד ןענייז

 ןוא גנואיצרעד ןופ עגַארפ רעד טעמדיוועג ןעוועג ןענייז ן'העש קיניײו טינ
 -יצרעד עקיזָאד יד זַא ,ןענופעגנייא ןבָאה עלַא .רעדניק ןופ עגעלפ עמַאזניימעג
 רענַאטָאנָאמ ריא ןופ יורפ יד ןעײרפַאב וצ געוו רעקיצנייא רעד זיא הטיש-סגנוא
 יד ןיא ,טפַאשרעטומ ןוא טָאריײה ריא ךָאנ ךיוא ,יז ןלעטשקעװַא ןוא טעברַא
 ,ןעייר-רעטעברַא

 ,טעברַא ןוא הילע ןופ ןגַארפ עלַא ןגעוו סעיצולָאזער ענעמונעגנָא יד ץוחַא
 עכלעוו ,סעיצולָאזער:עיצַאזינַאגרָא טימ טקידנערַאפ ךיז ץנערעפנָאק יד טָאה
 -עדנוזַאב רעד רַאפ םַאר יד ןוא םרָאפ יד טלעטשעגטסעפ לָאמ עטשרע סָאד ןבָאה
 ןפַאשעג ךיוא זיא סע :תורדתסה רעד ןיא ןירעטעברַא רעד ןופ טעברַא רער
 ןעמענרַאפ ךיז ףרַאד סָאװ ,תורבח 15 ןופ סנירעטעברַא ןופ טָאד ַא ןרָאװעג
 "רָאפ ַא ןרָאװעג טלייוועג ךיוא זיא'ס .סנירעטעברַא ןופ םינינע יד טימ תועיבקב
 רעד ןופ ןטלַאטשנַא עלַארטנעצ עלַא ןיא סנירעטעברַא ןופ טפַאשרעייטש
 ,תורדתסה

 ("לארשי ץרא ןיא גנוגעוואב-ןירעטעברא יד, -- ןַאמשיפ הדע)
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 ׁש טיווָאנועמ ש דוד

 ןילטייצ ןרהא : שידיא

 ךניק ןימ ,רעה טינ

 ,טגָאז עמַאט סָאװ ,דניק ןיימ ,רעה טשינ
 ,טכא ןייק דייר סעמַאמ ףיוא גייל טשינ
 ,םירמ ייכ טירט ייג : טנָאז עמַאמ לייוו
 ,טכאזַאב ,טכאזאב : טגָאז עמַאמ ןוא
 !םעלק ןופ םיורא : טגָאז םערומש ןוא
 ! םענרַאֿפ םנוז םעד דיל עצלַאטש סָאד

 טייוו ןופ םענרַאפ דניק ןופ דיל סָאד
 ,ןילַא םיוא ריד געוװ ןייד טערט ןוא
 ,ייג טינ געוו סעמַאמ-עטַאט ףיוא
 ,ןייג וצ םיא ףיוא דניז א זיא םע
 טייגַאב שטנעמ סָאװ ,דניז ַא זיא םע
 ,םייג סָאװ ,רוד םענעי ןגעקַא

 טפָאלש'ס ןעוו ,טכאנרדא רעטלאק ןיא

 ,רַאֿפ עשירעטלע עטלַא סָאד

 טנניז םערומטש רעד יו ומסרעה יצ

 ? רָאי ןקידנעמוק ןוֿפ דיל סָאד

 : רעה רעקידרדא-טלאק טכַאנ ןיא

 ! רע זיא'ס ,רע זיא'ם --- טגניז גנילירפ רעד
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 ןדמל קחצי

 הפי יכדרמ :שידיא

 ץנעט ןופ טייק יד

 ,ךָאנ טייק יד זיא ןסירעצ טשינ
 ךיז טיצ ןוא טייק יד ץלַא ךיז טיצ'ס
 ,רעדניק וצ ןרעטלע יד ןופ
 רעטמייש ַא וצ רעטייש א ןופ
 ,ךיז טיצ ןוא טייק יד ץלַא ךיז טיצ

 ,ךָאנ טייק יד זיא ןסירעצ טשינ
 ךיז טיצ ןוא טייק יד ץלַא ךיז טיצ'ס
 הרות תחמש ןופ טכענ יד ןופ
 הדסמ ןופ טכענ-דיירפ יד זיב
 ,ךיז םיצ ןוא טייק יד ץלַא ךיז טיצ

 : טרָאד טצנאטעג ןרעטלע ןבָאה'ס

 ,עציילּפ םנמייווצ םעד ףיוא טנַאה ןייא

 -- הרות רפס ַא טלַאה עטייווצ

 ,טפַאשביל טימ לופ ,ךָאי-סקלָאפ םעד טימ

 .טרָאד טצנַאמעג ןרעטלע ןבָאה

 :ָאד רימ ןצנַאט ךיוא ױזַא טָא
 עטייווצ יד --- זיירק םעד טקרַאמש טנַאה ןייא
 רעיוד-תורוד ןופ ייוו םעד טעלג
 -- רעיורט ןוא ןייּפ ןופ ךוב םיורג ןייא ---
 .ָאד רימ ןצנַאמ ךיוא ױזַא טָא

 ןצנַאט ןיא ןרעמלע ערעזנוא

 -- ןניוא יד טכאמענוצ ןבָאה

 .טנפעעצ ךיז לַאוװק-דיירפ טָאה'ס ןוא

 ,רעטנומ ןוא ױזַא םיפ יד טכייל

 ןגיױא עטכַאמעגוצ םימ ןוא

 .ןצנַאט ןיא ןרעטלע ערעזנוא
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 ,ךָאד טסואוועג ןרעטלע ןבָאה'ס

 ; ןעמוחת רעביא ןצנַאט ייז זַא

 -- ןגיוא יד ןענעפע ייז ןעוו

 ,החמש ןופ לֵאוק רעד טּפָאטשרַאֿפ טרעוו

 ,טרעטילפשעצ םוהת ןיא טייק יד טרעוו

 .ךָאד טסואוועג ןרעטלע ןבָאה

 ,ָאד רימ ןצנאט ךיוא ױזַא טָא
 ,ןגיוא יד טכַאמרַאפ ױזַא ךיוא
 םציא םייק יד רימ ןעיצ ױזַא
 רעמַאמ ,ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ
 -- ךיז םישעצ ןוא ךיז ּפָא יז טסייר
 .ָאד רימ ןצנַאט ךיוא ױזַא טָא

 ,ךַאנ טייק יד רימ ןעיצ ױזַא
 ,ןטירעצ םינ ךָאנ טייק יד זיא'ס
 ? ךָאנ טייג יז ןיהואוו ? םריפ יז ואוו
 ,רעטייוו ,רעמייוו ,רעמייוו ,רעטייוו
 -- הנעמ םוש ןָא ,הלאש םוש ןָא
 .ךַאנ טייק יד רימ ןעיצ ױזַא

 ("הדסמ, ץעמצָאּפ רעד ןופ)
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 יק סנָאלש ם ה ר בכ א

 הפי יכדרמ ; שידיא

 ּףֶל ּךֵל

 ,טייצ ןייז ןיא הנוי יו טשינ

 -- שישרת ןייק ןפָאלטנַא טָאנ ןופ זיא סָאװ

 ,לארשי-ץרא ןייק טייג סָאװ ףיש רעד ןיא ןעגנַאגעגּפָארַא ךיא ןיב

 : םימחר ןטעב ןעגנַאגעגפױרַא ןיב ךיא

 ! למיה ןיא טָאנ ,רימ ביגרַאפ

 .ףרַאדאב ךיא לפיוו ןיוש טלָאצַאב בָאה ךיא

 .קימולק ןיימ טקַאּפעגניײא ןיוש בָאה ךיא

 ,קימולק ןכעלשידיא ַא ןיא יו ,ךיז ןיא רעטלקיוועגנייא ןַא ןוא

 :םיצולח יד ןופ גנאזעג עקילייה סָאד טרעהרעד ךיא בָאה

 -- יח לארשי םע

 לארשי םע -- לארשי םע -- לארשי םע -- יח לארשי םע

 ! יח

 ! טבעל לארשי קלָאפ סָאד
 -- קימולק ןטרינשרַאפ ןיימ ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא זיא ץעמע רעד
 : ןכייצ רעקידנגערפ ַא יו רעקיוה ַא
 -- ?לארשי בר ןוא

 רימ ןבעל ןסעזעג דָארג טלָאמעד זיא ןיב ךיא יוװ ןויבא אזַא ןוא
 : דיל עטסואווַאב סָאד ןעגנוזעג רימ רַאפ טָאה ןוא
 םיוב ַא טייטש געוו ןפיוא,
 --- ןגיובעגנייא רֶע טייטש
 לארשי-ץרא ןייק דיא ַא טרָאפ
 ."ןגיוא עטנייוװרַאפ םימ

 ,עילַאטיא -- ַאד הנידמ ַא זיא םי ןופ ןטננעג יד ןיא ןוא

 ,לערַאװקַא ןא יו למיה א ,גנַאזעג ַא יו קלָאפ ַא

 טנַאה רעטקערטשעגסיוא ןַא טימ ןעלטעב םינצבק ןוא
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 --- -- "ןצַאיַאּפ , ערעּפָא רעד ןופ עירַא ןַא ךרוד
 ,דנאלגנע עיורג ַא ָאד זיא םי ןופ ןמנגעג יד ןיא ןוא ...
 ,ךיירקנַארפ עקידנשיור ַא ןַארַאפ

 -- -- ץירַאצייװש ןוא דנַאלָאה ,דנַאלשטייד א ןַארַאפ זיא'ס ןוא
 -- הנידמ ַא ךָאנ ַאד ןיא םי ןופ ןטנגעג יד ןיא ןוא
 ! עקירעמַא
 : גָאז ,ועשטידרַאב ןופ קחצי יול ,ךיא ןוא
 -- -- ?הבר הימש שדקתיו לדנתי,

 ; ןעמַאוצ טכע-קיצנייא זיא סָאװ ,עמַאמ ַא טנייוו ץעגרע ךָאד
 "! ןעמאמ רעד עלעווירב ַא ,יוא,

 ! ץלעמַאמ-עמַאמ ,8

 -- םהרבא לריקיךב א ךָאנ טסָאה וד
 ,רעגרע ןוא ךָאנ רענרע טרעוו םיא ןוא

 ,ןעמאמ 8 ןופ רָאג דניק 8 ןעוועג טשינ טלָאװ רע יו
 -- -- םלעוו רעד ףיוא עמַאמ עטכע ַאזַא



 ר ָא ד לע 9פ מו ר ט ף וי

 יק םניט ָאבַאשז באז

 "ץולחה ,, ןגעוו רָאדלעּפמורט

 וצ ןסָאלשַאב טָאה רֶע .ןָאדנָאל ןיא ןעוועג טינ ןַאד ןיוש זיא רָאדלעּפמורט

 ,דנַאלסור ןייק ןרָאפ

 ,טגערפעג םיא ךיא בָאה --- ? ןָאט טרָאד וטסעוװ סָאװ --

 ןופ רעדילגטימ יד ןקריװַאב ףרַאד ןעמ זַא ,רעכיז ןעוועג רע זיא ,תישאר
 ןיק טיג :;ײמרַא עשידיא ַא ןפַאש ןלָאז ייז זַא ,גנוריגער-יקסנערעק רעד

 רעדנַא ןַא ןופ ןוא --- רעמ ןוא טנזיוט טרעדנוה ןופ ,ײמרַא ןַא רָאנ ,ןָאילַאטַאב
 ןוא טנָארּפ רעזאקוואק םוצ ןייג ןפרַאד טעװ ײמרַא עשידיא יד ןוא ,ןדיא טרָאס
 ,ןדריה-רבע םוצ ,םירהנ-םרא ןוא עינעמרַא ךרוד ךיז ןעכערבכרוד

 ? סנטייווצ ןוא ---

 ;ןסעגרַאפ טינ לָאמנייק ךיא לעװ עגַארפ רעקיזָאד רעד ףיוא הנושת ןייז
 םעד רעבָא ,רעמיצ ןרעטסניפ-בלַאה ַא ןיא הבושת ןייז ןבעגעג רימ טָאה רע
 ץרא ןופ ןלָאט ןוא גרעב יד ףױא רעפטנע ןייז ןבעגעג רע טָאה קלָאפ ןשידיא
 1916 רעמוז ןטימ ןיא רימ רע טָאה רעמיצ ןרעטסניפ-בלַאה ןייז ןיא .לארשי
 ,"ץולחהג ןופ קנַאדעג ןכיילג ןוא ןץטושּפ םעד טרעלקעגפיוא

 ?רעטעברַא -- טגערפעג ךיא בָאה --- ? סָאד טניימ טָאװ --

 ךיוא ןייז ןפרַאד ייז .רערעטיירב ַא זיא ףירגַאב רעקיזָאד רעד ,ןיינ --

 ,ץלַאק ןענעז סָאװ ,ןשנעמ ןבָאה ןפַאד רימ .סָאד רָאנ טינ רעבָא ,רעטעברַא
 ענעגייא ענייז טָאה רעטעברַא רעד ,ןעגנַאלרַאפ טעװ לארשי ץרא סָאװ ץלַא
 רעד ; ןכַאז ענייז טימ ןטסַאק רעד -- ןעניז ןיא טגיל רענלעז םעד :ןסערעטניא
 ףרַאד זנוא ייב רעבָא .,ןטייהניואוועג ענייז ךיז טָאה רעינעשזניא ןוא רָאטקָאד

 ,ןטייהניואוועג ןוא ןסערעטניא ערעדנוזַאב ןייק טינ טָאה סָאװ ,רוד ַא ןעמוקפיוא

 רעד רַאפ קיטיונ זיא סָאװ ,ץלַא ןפַאש םיא ןופ ןָאק'מ סָאװ ,ןזייא ,ןזייא ןופ קָאלב ַא
 ,ףיורש ַא ,קָאװשט ַא !ךיא ןיב טָא ? דָאר ַא ןבָאה ףרַאד יז .,ןישַאמ רעלַאנָאיצַאנ
 -ַאכיסּפ ןייק טינ ,םרָאפ עלעיצעּפס ןייק טינ בָאה ךיא !ךיא ןיב טָא !קָאלב ַא
 טעברַא ךיא : ןעמָאנ ןטַאוװירּפ ןייק טינ ךיוא ,ןעליפעג עטַאוירּפ ןייק טינ ,עיגָאל
 טעברַא -- ךַאז רעדנַא ןייק טימ ןדנוברַאפ טינ -- ץלַא רַאפ טיירג ןיב ,ןויצ רַאפ
 ,יןבפיוא :ליצ ןייא רַאפ

 ,טגָאזעג ךיא בָאה -- ָאטינ ןענייז ןשטנעמ עכלעזַא --
 ,ָאד ָאי ןענייז ייז ---

 עניימ רַאפ ןענַאטשעג זיא ייז ןופ רעטשרע רעד .תועט ַא טַאהעג בָאה'כ
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 ןיק :רעױּפ ַא רענלעז א ,טסירוי ַא :ּפיט ַאזַא ןעוועג זיא ןײלַא רע .ןגיוא
 ןייז ןענופעג טרָאד טָאה ןוא פרעס ן'טימ טעברַא ןכוז ןעגנַאגעג רע זיא יח-לת
 ןַא ןברָאטשעג ןוא "רבד ןיא; טנַאזעג טָאה רע .טנַאה ןיא סקיב ן'טימ טיוט
 ,טיוט ןכעלברעטשמוא

 .(("ץראה רפס,; ןיא ןָאיגעל ןשידיא ןגעװ תוגורכז ענייז ןופ)

 {ה כ . ד

 "םירוחב, יד

 ןפורפיוא רעטנזיוט ,רענעפ עטיור טימ םי ַא ,דנַאלסור ןיא עיצולָאװער
 ןעמיטש יד ,גיוא םוצ טדערעג ןבָאה רענעפ יד .ןבעל יינ ַא וצ ןפורעג ןבָאה

 ןעוועג זיא סָאד ,?עיצולָאװער רעד רַאפ עיצולָאװער ןופ קלָאפ סָאד, : ץרַאה םוצ
 ,עיזיוו סנעמעלַא

 ,םולח ַא ךיז טימ טכַארבעג ןוא רָאדלעּפמורט ףסוי ןזיװַאב ךיז טָאה ןַאד
 { םולח ןטייוו ַא

 ,טררא ןוא עינעמרַא ןופ גרעב עטקעדַאב"יינש יד ןגײטשַאב רימָאל ,טמוק ---
 רעזנוא רַאפ ןרעבָארעד דרעווש רעד טימ ןוא ,עיזַא ןיילק ןייגכרוד סופוצ רימָאל
 ,דגַאל ןייז קלָאפ

 ןגָאז סָאװ דיירפ ןופ ןעמיטש ןופ רָאכ ןיא דייר יד ןעגנולקעג ןבָאה דמערפ
 "עגפיוא ,דייר יד ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז ןבָאה עקינייוו רָאנ .הלואג עטנעָאנ יד ןָא
 .ףור ןייז וצ טרעהעגוצ ךיז -- ןוא טרעדנואוורַאפ טלּפַאצ

 .רָאדלעּפמורט ףסוי ןופ ךַארּפש רעד ןיא "םירוחב; יד ןעוועג ןענייז סָאד
 "עג ךיוא ןענעז טררא ןופ גרעב יד רעסיוא .,ןפָאלעג ןענייז געט יד ןוא

 .ןטייקירעווש ערעדנַא ליפ געוו ןיא ןענַאטש
 ןיק ָאטשינ ---- ןענורעגסיוא זייוכעלסיב ןענייז תומולח ענייש יד

 ,גנונפָאה
 םיטש ןייז ,שואי ןופ טשרעהַאב ןרָאװעג טינ זיא רָאדלעּפמורט רעבָא

 : ןפורעג לָאמַארעדיװ טָאה
 טימ רימ ןלעװ ,דרעװש רעד טימ טינ ביוא ,טלפייווצרַאפ טינ טרעוו ---

 ןלעװ -- הנחמ עסיורג ןייק טינ ןענייז רימ ביוא ,דנַאל סָאד ןרעבָארעד טעברַא
 .רענָאיּפ רעד ןייז רימ

 ןשיווצ ןריורפעג ןבָאה רימ .םורַא ןוא זנוא ןיא ןעוועג ןַאד זיא רעטניוו
 ןעייגש עשיסור יד

 יד ;טגלָאפרַאפ טרעוו םוטנדיא סָאד ,טכַאמ-ןטָאר רעד ןופ בייהנָא רעד
 ינַאגרָא יד טעטכינרַאפ ןרעוו רערעדנא רעד ךָאנ ענייא ; ןטָאברַאפ -- ךַארּפש
 ,טַאררַאפ ןופ רעטרעוו --- ?לארשי ץרא ,"ןויצ, ,סעיצַאז

 ןיא רָאדלעּפמורט טציז לביטש-ךַאד ַא ןיא ,עװקסָאמ ןיא טכַאנ ןטימ ןיא
 ; טיילעגנוי ריפ"יירד יד ףיוא טמערוטש ןוא יא רבח ןופ רעמיצ
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 קעװַא טפיול סע רעדייא ץנערעפנָאק-םיצולח ַא ןפורפיונוצ ףרַאד ןעמ --

 ןזָאלסױרַא ךיז לעװ ךיא .תוחוכ עטצעל יד ןריזינַאגרָא ףרַאד ןעמ .טייצ יד

 ןלעװ םירוחב ערעזנוא ,ןלַאװ יד ןריפכרוד ,טעטש יד ןריזינַאגרָא ,דנַאל ןרעביא

 ,ןגלָאפ רימ
 יד .טעטש יד ןשיװצ גנודניברַאפ ןייק ָאטשינ : ךיז ןעלקַאװ םירוחב יד

 ןשינעביולרעד עלעיצעּפס ןבָאה ףרַאד ןעמ .ןסירעגרעביא -- גנודניברַאפ-ןַאב

 שיטקַאפ ןוא לַאגעל טינ זיא עיצַאזינַאגרָא יד ,ןטייווצ ןיא ץַאלּפ ןייא ןופ ןרָאפ וצ

 ,טינרָאג יז טריטסיזקע

 ןעמ .ךָאנ םירוחב יד ןביג זייווכעלסיב .,ןגיז ןביולג ןוא טסייג ןייז רעבָא

 רעדנַאנַאפ ךיז ןשיוצ ןלייט םירבח יד .ץנערעפנָאק רעד ןופ גָאט םעד טמיטשַאב

 ,ןטַארעּפער יד
 ץנערעפנָאק-םיצולח יד ךיז טנפע לסעג-ןקַאזָאק ןיא ,גרוברעטעּפ ןטיור ןיא

 ,ןימרעט ןטמיטשַאב םוצ
 .רָאדלעּפמורט ףסוי --- םוידיזערּפ ןיא ,טלמַאזרַאפ ןענעז םירוחב קיסיירד
 וצ ןטיירג ךיז ןוא טעברַא יד ןבייהנָא ,תוצובק ןריזינַאגרָא ףרַאד ןעמ --

 -טפַאשטריװדנַאל רקיעב ןוא גנודליבסיוא עכעלכַאפ יד קיטכיוװ זיא סע .הילע

 -ַאגרָא ןַא ןָא .גנואיצרעד עשירעטילימ ףיוא טכַא ןגייל ךיוא ףרַאד ןעמ .עכעל
 ףרַאד עיצַאזינַאגרָא יד .דנַאל סָאד ןכַאװַאב ןענעק טינ ןעמ טעװ חוכ ןטריזינ
 רעשיטסינויצ רעד ףיוא ןזָאלרַאפ טינ ךיז ןָאק ןעמ .סיפ ענעגייא ףיוא ןייטש
 ןלעטש ךיז ןוא לארשי ץרא ןייק עיצַאגעלעד ַא ןקיש ףרַאד ןעמ .עיצַאזינַאגרָא
 ,םירבח-רעטעברַא ערעזנוא טימ גנודניברַאפ ןיא

 ,םיכסמ ןענעז ןוא -- ךיז ןרעדנואוו ,ןרעה עלַא
 .י"א ןייק הלוע זיא רָאדלעּפמורט .ןסָאלשעג זיא ץנערעפנָאק יד

 .ןגעוו עקידהנושמ ףיוא ךָאנ םיא ןגלָאפ --- םירוחב יד
 ךיז ןעמ טּפעלש ןשינעביולרעד ןָא ,רעווש ןוא גנַאל זיא געוו רעד ןוא

 ,םישדח יד ןפיול לייוורעד ןוא ,ץַאלּפ וצ ץַאלּפ ןופ
 ךיז ןפערט ,םי ןצרַאװש ןופ גערב םייב ,םירק ןופ ךעלטעטש יד ןיא

 ,םירוחב יד םיא טימ
 עשידיא ןופ סרעּפרעק ךיז ןגיוו רעמייב ןופ ןציּפש ףיוא .םישזער דעיינ ַא

 ,טפול רעד ןיא טגנעה דחּפ-טיוט ,ןרַאסימָאק עטשרמולכמ ,טעקיװעשלָאב

 ןדעי טריצַאּפש ןעמ ,עדייבעג-הליהק רעד ןיא ךיז ןרעגלַאװ םירוחב יד

 ןרעטסילפ יײז ,דמַאז םעד ןקעל סעילַאװכ יד .טרָאּפ ןופ גערב םייב גָאט

 .ךעלטימעג
 רענעי ףיוא ךיז טרעה סָאװ ,ריא טלייצרעד סָאװ ,סעילַאװכ, סעילַאװכ

 ? םי טייז
 .געווסיוא ןייק ָאטשינ ,רעפטנע ןייק ָאטשינ
 .י"א ןייק םיצולח ןריפ סָאװ ךעלפיש סױרַא ךיז ןענעבנג זייווכעלסיב

 סעילַאװכ יד ןוא ,סעילַאװכ יד רַאפ ןָאלַאב-ליּפש ַא יװ ,ךעלפיש יד ןענעז ןיילק

 .ןעגנולשרַאפ ייז ןופ רימ ןרעו דלַאב-טָא ,ןרָאצ טימ ןעמיוש ,ןעמורב
 ,רעביפ טימ ,קירעגנוה ,םירוחב ןרעטעלק עילָאטַאנַא ןופ גרעב יד ףיוא
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 ןזָאלעג ייז ןוא רעדיילק יד ןסירעגּפָארַא ייז ןופ ןבָאה ןקרעט יד ,עטעקַאניבלַאה
 ,ןולעפ יד ףיוא טָארַאב סטָאג ףיוא

 רַאפ קידנטלַאהַאבסיוא ךיז ,סופוצ םירוחב יד ךרוד ןעייג ליימ רעקילדנעצ
 טעבנג זייווכעלסיב .ןעמעלַא טשרעהַאב *עטיור), יד ןופ דחּפ רעד .ןגיוא-ןענָאיּפש

 ,לָאּפָאניטנַאטטנָאק ןייק ןיירַא ךיז ןעמ
 ,ןֿפָארטעג רעדיוו ךיז רימ ןבָאה טרָאד ןוא

 ןיא ךיז ןרעגלַאװ עלַא ;טקַאּפעג-לופ ןענעז ןטנַארגימיא ןופ ןלעטָאה יד
 יד ןוא -- טעטימָאקיסגנטער ןופ עציטש סיוא טקוק ןעמ .ץומש ןוא טסימ
 ,ןטמַאַאב ןקידכעבעג ַא ןופ עקידכעבעג ַא זיא עציטש

 "ערפעגנָא ,רעקישיור רעד ןופ ןסָאג יד ףיוא םורא ךיז ןעיירד תורוחב יד
 ,ָאטשינ זיא ףליה ןוא --- רעגנוה ןופ ןברַאטש ,טָאטש רענעס

 ןעמוקעג רע זיא טָא רעבָא

 יד .,דייר עפרַאש לָאמ עטשרע סָאד ןעמ טרעה טעטימָאק ןופ ָארויב ןיא
 יז ןצ סע טדער רעװ ןעזרעד ןגיוא יד ףיוא ןבייה ייז ,טפַאגרַאפ ןציז רעריפ
 ןַאטיּפַאק ןופ ןגיױא-רעלדָא ייוצ יד ןעזרעד ןגיוא ערעייז ןוא ,ןָאט ַאזַא ןיא
 .רָאדלעּפמורט ףסוי

 ,ןעגנולמַאזרַאפ טריזינַאגרָא ןרעוו ןטעב עקיצומש יד ףיוא ןלעטָאה יד ןיא
 רַאפ ןוויטַארעּפָאָאק ןריזינַאגרָא וצ רענעלּפ טעכרַאעגסױא ,ןלַאװ טריפעגכרוד
 ןייק ןוא דנַאלסױא ןייק ווירב עטשרע יד ןבירשעג ןרעוו ,ףליה רעקיטייזנגעק

 עגַאל רעד ןגעוו יירשעג רעטשרע רעד טרעהרעד ןרָאװעג זיא'ס ,לארשי ץרא
 -עטַאר, :רעטרעװ סרָאדלעּפמורט טימ טקידנעעג ךיז טָאה סָאװ ,דנַאלסור ןיא
 "! טעוו

 "גײרַא ןיהַא ןבָאה םירוחב יד .טכַאקעגפיוא טָאה לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןוא
 ,ןבעל ןוא טעפמיא טכַארבעג

 טלעג סָאד -- טלעג ןטייב ,טעברַא ןכוז ןסָאג יד ןיא ןפָאלעג זיא רע

 ערעווש יד ןיא ,טעטימָאק-טפליה ןופ ָארויב ןיא ייז טקידיײטרַאפ ,םירבח יד ןופ
 ןענעז םילכאמ עטסעב יד :םירבה עקירעגנוה יד טסײרטעג רע טָאה ןהעש

 ,קיטעז ןוא קיליב ; ןרָאדימָאּפ ןוא ןזוברַא

 ןכעלגעט ריא טליטשעג :טכניולגעג ןוא טגלָאפעג םיא טָאה הרבח יד ןוא
 ,ןרָאדימָאּפ ןוא ןזוברא טימ רעגנוה

 ...קיטעז ןוא קיליב

 א ןופ ןייש םייב ןעלמַאזרַאֿפ םירוחב יד ךיז ןגעלפ טכענ יד ןיא ןוא
 .ליומ ןייז ןופ הרות ןרעה טכיל קידנעקנַאצ

 טימ ;ללכ ןוא טרּפ ןגעוו ,ןגעוו עריא ןוא גנופַאש רעד ןגעו טדער רע
 סָאד .דיחיה תושר םעד ,םוטנגײא:טַאװירּפ ּפֶא רע טפרַאװ םיתפומו תותוא
 הרבח רעד ןופ ןגיױא יד רַאפ רעבָא ,רעמיצ ןיא רעטסניפ ,ךיז טשעל טכיל

 רעוװיטקעלָאק ,רעדנקיניארַאֿפ ,רעשירעפעש רעד ןופ דליב סָאד ףיוא טכייל

 .עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עקיצנייא ,ענײמעגלַא יז ,י"א ןיא החצובק יד : טפַאשלעזעג

 םירוחב יד ןטרַאװ גָאט ןדעי ,י"א ןייק ןעוועג הלוע זיא רָאדלעּפמורט
 ,ףליה ןייז ףיוא ,טסָאּפ ףיוא
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 ,דלודעג ֹוצ ןפור ,ןקיטומרעד ,ופי ןופ ,טורייב ןופ ווירב עטשרע ענייז
 .ןרעכיזרַאפ

 ?יח-לת ןופ ווירב ענייז ןוא
 ךיא לָאז ןענַאװ ןופ : תוגאד ןופ ּפָאק ןיימ ךיז ךערב ךיא, ! גנולפייווצרַאפ

 רעטכייל ,סיוא טעז ,זיא'ס רעבָא ? תואצוה-עזייר רַאפ טלעג ךייא רַאפ ןעמענ
 ."טלעג ןגירק יו ּפָאק םעד ךיז ןרעטעמשעצ וצ

 ,ןרָאװעג טרעטעמשעצ זיא ּפָאק רעד ןוא
 ןרָאװעג טעגרהעג זיא רָאדלעּפמורט :עמַארגעלעט ַא ןעמוקעגנָא זיא'ס

 ,רדא ןטפלע םעד
 ַא ןעמוקעגרָאפ זיא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ךעלסעג יד ןופ ענייא ןיא

 עגַאל יד :ןעוװעג עידומ טָאה םיצולח ןופ טעטימָאק רעד .,גנולמַאזרַאפ-רעיורט
 ןופ בוח רעד זיאס .קיטכיוו זיא ָאד ןייז סצולח ןדעי .רעווש זיא דנַאל ןיא
 -גידַאב עלַא רעטנוא ןעמוק רעהַא ןוא ןייז וצ הלוע םירבח יד ןופ םענייא ןדעי
 ,רַאפעג-סגבעל רעטנוא ןליפַא ןוא ,ןעגנוג

 (1928 ,"רבד;)

 רָאדלעּפמורט ףסוי ןופ ווירב

 1919 טסוגיױא 4/17 .,ַאטלַאי

 .י רערעייט

 ןרָאפּפָא דלַאב טעװ ףיש יד .טניו ַא טגָאי סע .ףיש רעד ןיא ץיז ךיא
 ןבָאה (ןטסינויצ יד) ?ענײמעגלַא; יד ,ןביירש לעוו'כ .רָאפ ךיא .ךיז לייא ךיא
 ךיז לעו'כ .ןדיא ןופ עגַאל רעד ןגעוו לַאירעטַאמ סָאד טלעטשעגוצ טינ ךָאנ

 -נָאק ןיא .ָארויב-עיצַאמרָאפניא ןַא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןלעטשוצפיוא ןעימַאב
 יירט ןוא קיטכירפיוא ןעימַאב ךיז ךיא לעװ לארשי-ץרא ןיא ןוא לָאּפָאניטנַאטס
 סָאװ ,רעדירב יד רַאפ רעווש זיא'ס זַא ,טסואוועג בָאה'כ .טכילפ יד ןליפרעד וצ
 ,הלואג ןופ גָאט רעד טנעָאנ זיא סע זַא ,ביולג ךיא רעבָא ,רעביא ָאד זָאל ךיא

 טפנוקוצ יד זַא ,טקנעדעג ,ןטעברַא ןוא ןקרַאטש ךיז ןעמ לָאז ,ךיז טקרַאטש
 עקידתופתושב טריזינַאגרָא ,ןײלַא םיא ןופ לכ-םדוק קיגנעהּפָא זיא קלָאפ ןופ
 ,ןסרוק-שיאערבעה .,ןעיירעקעב ,ןּפורג עכעלטפַאשטריװדנַאל ,ןטַאטשרַאװ ,ןכיק
 רעטסקיטכיר רעד טגיל ןירעד !עיצַארעּפָאָאק ןוא עיצַארעּפָאָאק ,עיצַארעּפָאָאק
 ,הלואג רעזנוא רַאפ געוו רעטסצרוק ןוא

 ןלעװ סע ןעוו קיטיונ ןייז טצוװ יז .(?ץולחה;) עיצַאזינַאגרָא יד טקרַאטש .,,
 עביל ןיימ ,טנגוי יד .גָאט רעד טנעָאנ ןיוש זיא רשפא .ןרעיוט יד ןענעפע ךיז
 -- ןליו ןוא עביל עקרַאטש ןוא ןלוקסומ עכַאװש עריא טימ ,טנגוי עטוג ןוא

 -רעד יד ןעמוקַאב ךיא לעװ ,ךעלגעמ ןייז טעוו'ס ביוא .,ןסעגרַאפ טינ ךיא לע

 יז ןרָאפקירוצ לעוו'כ ןוא ןּפורג יד ןופ ץנערעפנָאק ַא ןטלַאהוצּפָא שינעביול
 תוכרב עקיצרַאה ,עסייה עניימ !בורקב ןעזרעדיוו םוצ ,ןריזינַאגרָא ןפלעה וצ
 ןופ רעדלעפ יד ןעז לעװ ךיא .אנקמ ליפוצ טינ רימ טייז -- טניירפ עלַא וצ
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 ןוא םורַא געט 15:10 ךָאנ ןיא רעמינּפ עטנעָאנ-טנַאקַאב יד ןוא דנַאלרעטָאפ

 ןיא קרַאטש ןייז ףרַאד "ץולחהא רעד !דלודעג רָאנ ,םישדח 473 ךָאנ ןיא ייז
 ,טעלַא

 (1928 ץרעמ 3 ,"דיתעה?)

 1919 רעבמעווָאנ 27 ,ופי

 ןייגרעד טעװ ווירב רעצרוק ַא זַא ,גנונעפָאה רעד ןיא ץרוק ךייא ביירש ךיא
 בָאה ךיא ואוו ,לָאּפָארעּפמיס ןיא ןעמוקעג ךיא ןיּב לַאמ ןט7 םעד .רעכיג ךייא וצ

 "בעה ,"ץולחה; ןופ ןּפורג טריזינַאגרָא טרָאד בָאה'כ .טסוגיוא זיב טכַארברַאפ
 ,םירק ןופ ןלייט ענעדישראפ ןיא ןלעטרַא-רעטעברא-דרע ןוא ןסרוק עשיאער

 רַאפ "ץולחהג ןופ זכרמ רעקילייווטייצ א ןרָאװעג ןפַאשעג זיא לָאּפָארעּפמיס ןיא
 ןיא .רעדילגטימ טנזױט טימ ןטקנוּפ 10 םורַא טמענ רעכלעוו ,םירק ץנַאג
 "טריוודנַאל ַא טרָאד ןפַאשעג ,טסוגיוא ףוס ןעמוקעג ךיא ןיב לָאּפָאניטנַאטסנָאק
 ייוצ ךיוא ,"השדח הליסמ/; עינָאלָאק רעשידיא רעד ןיא לעטרַא ןכעלטפַאש

 ."ץולחה, ןוֿפ ןטַאטשרַאװ

 ךס ַא בָאה'כ .לארׂשי ץרא ןיא ןעמוקעגנָא ךיא ןיב רעבָאטקָא ףוס ןיא
 ענעדישרַאפ טימ גנודניברַאפ ןיא ןטָארטעגנײרַא ןוא טרידוטש ןוא טנרעלעג
 ןייק ,דנַאלסור ןיא קירוצ סױרַא ךיא רָאפ םורַא ייווצ ךָאוװ ַא ןיא ,ןטנעמעלצ

 ענעדישרַאפ ,ןטסילַאיצעּפס 700 זיב 500 ןופ ןעמענוצטימ ידכ ,סעדָא ןוא םירק
 ןעמוק ןענָאק רעוו טעוװ רשפא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא רימ טביירש .תוכאלמ-ילעב
 ,סעדָא ןיא ןריזינַאגרָא ןכער ךיא ןכלעוו ,רָאפנעמַאזוצ ןפיוא

 בָאה ךיא יװ ,דנַאטשוצ ןרעסעב ַא ןיא ןענופעג ךיא בָאה לארשי ץרא
 רעייז ךָאנ ןענעז ןוויטקעפסרעּפ יד רָאנ ,תועידי עטצעל יד טיול טכירעג ךיז
 וצ ידכ ,ןטפערק עלַאנָאיצַאנ עלַא ןעגנערטשוצנָא קיטיונ זיא'ס .עטלּפענרַאפ
 ,ןעמעלבַארּפ ערעווש עלַא ןזייל ןענָאק

 ,לָאר עדנטיײדַאב ַא רעייז ןליּפש טכיזניח רעד ןיא טעוװ ?ץולחה;

 (1919 רעבמעצעד ,(1102 ,"ץולחה,)

 רעשנע ר ב .ה .'י

 יח'לת
 .((1919 ,"הדובעה תודחא;)

 טיג ןלעװ רעטעברַא רעקילדנעצ יד זַא ,ןובשח רערָאלק ַא ןעוועג זיא'ס
 ,הביבס רעד ןופ רעבַארַא רעטנזיוט יד ןגעק עיציזַאּפ יד ןטלַאהנייא ןענָאק
 רעטרעדנוה ךיוא זַא ,רעוועג שיאעּפָארײא טימ סיפ יד זיב ּפָאק ןופ עטנּפָאװַאב
 יד ןופ ןגָאװצ יד תושממ ןייק טשינ ןבָאה'ס זַא ;ןפלעה טשינ ןלעוו ערעזנוא
 ןפיוא זיולב ןזָאלרַאפ טשינ לָאמנייק ךיז רָאט'מ לייוו ,?דוחַאיא ןופ ןטקנוּפ

 יד ףיוא ןלַאפנָא טשינ ןלעװ ייז זַא ,רעבַארַא "עקידנעטשפיוא, יד ןופ רעריפ

 סָאד ,ץרַאה סָאד רעבָא .רָאלק ןעוועג זיא ןובשח רעד -- רעבַארַא ןופ טרָאװ
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 ןרעדנע ךיז ןלעוו'ס זַא ,טבױלגעג .םיסנ ןיא טביולגעג טָאה ץרַאה עיירטעג

 עביל יד ,טפַאשיירטעג עקיטכעמלַא יד זַא ,תישארב-ירדס ןטסנוג רעזנוא וצ

 ןביולג ןופ ןליוו רעד ןוא ; גרעב ןקוררעביא טעװ דרע רעזנוא ןופ ןַאּפש ןדעי וצ
 טשינ ןעמ טפמעק ָאד ;ןעמיורט-תונובשח ,תונובשח ענייז טכַאמעג ןיוש טָאה
 ...ןטידנַאב ןגעק רָאנ ךיז ןעמ טקידיײטרַאפ ָאד ...רעטילימ ןרעלוגער ןגעק
 ...ךס ַא ןייז ןלעװ רימ ביוא ,ןקידיײטרַאפ ןענָאק ךיז רימ ןלעוװ ייז ןגעק
 (* רעש ןלַאפעג טשינ טלָאװ ,ךס ַא ןעוועג רימ ןטלָאװ

 ...בייחמ סעּפע וצ זנוא זיא רעש ,ָאי

 ,ךעלרעפעג זיא סָאװ ,טקנוּפ ןדעי ןזָאלרַאפ רימ ביוא ,םעד רעסיוא ןוא
 ןוא, !ןיחואוו -- ןטקנוּפ עלַא ןופ ןטערטּפָא ,ןזָאלרַאפ ץלַא ךָאז רימ ןפרַאד

 טעוו'ס יצ ,םעד ןופ קיגנעהּפָאמוא --- ןעוועג עידומ ףוס םוצ ןעמ טָאה --- ללכב
 ןיטש ןלעװ ,ןופצ ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ יד ,ןעמוק טשינ רעדָא ףליה ןעמוק

 ,ןזָאלרַאפ ןגעוו ןדער וצ סָאװ ָאטשינ .טנעמָאמ ןטצעל ןזיב ךַאװו רעד ףיוא

 זיא סָאװ ,אנוש ַא ןגעק ךיז טקידיײטרַאפ ,טקידיײטרַאפ ךיז ןבָאה ייז ןוא
 גָאט ןרעטיב ןקיזָאד םעד ןיא ,לָאמ קיצנַאװצ ,ןעצ ייז רַאפ ןעוועג רעקרַאטש

 טייצ עצנַאג יד עיציזָאּפ רעייז טקידייטרַאפ רעטעברַא עשידיא קיסיירד ןבָאה
 יד ,ןרעציפָא, יד ןגעק ,רעיוט טייז רענעי ןופ ,ןסיורד ןופ רעטרעדנוה ןגעק

 טימ עטנּפָאװַאב ,קינייװעניא ןעגנורדעגניירַא ןענעז עכלעוו ,אנוש ןופ רעריפ
 ןּפיל יד ףיוא דייר-םולש טימ ,ןעגנורדעגניירַא לציּפש ַא ךרוד ,סעבמָאב

 טשינ ךָאנ ךיז טָאה'ס זַא ,שינטנעקרעד יד ,שינטנעקרעד עקיזָאד יד

 יח-לת סָאװ ,שינטנעקרעד יד ,עטלפייווצרַאפ ןופ הרובג ןדיא ייב טקידנעעג
 ןענעז סָאװ ,תודיבא טימ ןעמוקעגנָא זנוא זיא ,ןבעגעג יינסָאדנופ זנוא טָאה
 ."עבשיראב זיב ןד; ןופ ןצענערג יד ןיא תוחוכ ערעזנוא טיול טשינ

 -לייורעדסיוא רעד ,רעקיטומ רעד ,רעטבילעג רעד ,רָאדלעּפמורט ףסוי
 ,ןלַאפעג רע זיא טכַאלש ןיא .ןלַאפעג זיא ,הרובג רענייר ןופ לָאבמיס רעד ,רעט
 ךָאנ ןעמַאװצ םיא טימ ןוא .טולב ןייז ןסָאגרַאפ ןבָאה טנעה עשירעכערברַאפ
 ןיא :ףרַאש ,רעקָאט ,רעלכַארד הרובד ,קישזישט הרש ,רעטנָאמ ןימינב : ףניפ
 .טדיישעצ טשינ ךיז ייז ןבָאה טיוט ןוא ןבעל

 ןופ טולב סָאד ןסָאגרַאפ ןבָאה טנעה עשירעכערברַאֿפ .עטסעב ערעזנוא

 .עטסעב ערעזנוא
 ןבָאה רימ סָאװ ףיוא ,סָאד ןוא טַאהעג ארומ ןבָאה רימ סָאװרַאפ ,סָאד

 ,ןרָאװעג ןגָאלשעג רעווש ןענעז רימ .זנוא ףיוא ןעמוקעג זיא ,טכירעג טשינ ךיז

 יואר ,ענעבילבעגרעביא יד ,רימ ןענעז יצ :עגַארפ יד ךיז טגערפ'ס ןוא
 ? תונברק עכלעזַא וצ

 ןוא !לקניװ ןדעי ןופ הנכס יד ךָאד טָארד'ס ? רעטייוו סָאװ --- טציא ןוא
 -- םֶרָאפ רערעדנַא רעדָא ,רעד ןיא ,ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ ןעמוק טעװ יז זַא
 זנוא ןיא טעװ יצ ?ןפױלטנַא ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,ןסיוו שטָאכ רימ ןלעװ יצ
 ןעניפעג וצ טייקידנעווטיונ רעד ןופ ןייזטסואווַאב רעד ,ןייזטסואווַאב רעד ןייז

 יח'לת ןיא ּפ"רת טבש ןיא ןלַאפעג ,רעש ןרהא (*
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 וואורּפ ןרעווש ןופ העש יד ןעמוק טעוו'ס זַא ? ךיוה רעטרעדָאפעג רעד ףיוא ךיז
 ןָאט וצ טַאהעג רימ ןבָאה ןַאד לייוו ,ןרָאי ףניפ ראפ יו ןרערעווש א רשפא --
 טעװ יצ -- םינכש עכעלטנייפ טימ טציא ןוא גנוריגער רעכעלטנייפ ַא טימ
 ףיוא -- ןּפיל ענייז ףיוא ןעמָאנ סרָאדלעּפמורט ןוא -- זנוא ןופ רעדעי ןייטש
 ?טלעטשעגקעװַא םיא טָאה לרוג רעד ןכלעוו ףיוא ,טרָא םעד

 ערעזנוא ,טבעל ץרַאה עשידיא סָאד רעבָא ,ןרָאװעג טנערברַאֿפ זיא יחילת
 ןענעז סָאװ ,יד ייס ,ןלַאפעג ןענעז סָאװ ,יד ייט ,ןטרַאד רעטסעווש ןוא רעדירב
 זַא ,טבעל ץרַאה עשידיא סָאד ווא ,ןזיוַאב זנוא ןבָאה ,ןבעל םייב ןבילברַאפ
 סָאד זיא וואו ,ןזיווַאב ךיוא ןבָאה ייז --- רעייפ ןיא ןלָאװעג טרעטיילעג זיא'ס
 ןָא טציא ןופ טעװ יצ -- עכַאוש יד ,עטיירפשעצ יד ,רימ ןוא .ץרַאה עקיזָאד
 ?רובג ַא ןרעו טעװ רע ןוא } רובג א ןיביכ : זנוא ןשיווצ רעכאווש רעדעי ןגָאז

 ןלעװ יצ ? םירביא עקירעביא יד רעבָא .טבעל ץראה עשידיא סָאד .יחילת
 ןקיזָאד םעד ןופ ןּפַאלק ןטימ ןבעל וצ טיירג עלַא רימ ןענעז יצ ? ןבעלפיוא ייז

 םעטָא ןטצעל ןזיב ןצרַאה

 ,ןרָאצ ןופ געט יד טָא ןיא ןצרַאה רעזנוא ןיא טפיטרַאֿפ ךיז ריִמ ןבָאה יצ
 ? ןייגרעביארָאפ טשינ ךיג יוזַא ןלעוו סָאװ

 ןליטש םענעביוהעג םעד ןופ ָאכע םעד טרעהעג עלַא טרָאד רימ ןבָאה יצ
 ? רובג ןקידמערָא-נייא םעד ןופ ףור

 ! "דנַאל רעזנוא רַאפ ןבראטש וצ טוג זיא'ס,
 "אב ןקיזָאד םעד טימ ןברָאטשעג זיא סָאװ ,םעד זיא ליואוו !טוג זיא'ס

 ,טנּפָאקוצ םיא ןיא יח לת ןוא --- ןייזטסואוו

 ("תורדתסה טרצדגוהרָאי לטרצפ א)

 וַאסלענע צאק .ב

 רוד ַא ופ רעטסומ ַא

 עריא טריפ סָאװ ,ןידלעה עשידיא יד ,רעדניק ןביז ןופ עמַאמ יד ,הנח
 טָאה ,ןײלַא ךיז וצ טייהירט רעייז רַאֿפ קידנפמעק ,הדקע רעד וצ רעדניק
 טשינ ךיז טלַאה :טגָאזעג טָאה יז סָאװ ,סָאד וניבא םהרבא וצ ןגָאז טגעמעג
 .תוחבזמ ןביז רַאפ ךיא ןוא חבזמ ןייא רַאֿפ ןברק א טכַארבעג טסָאה וד ,סיורג

 ןוא ןליוק ןסָאשעג טָאה סָאװ ,טייקטסעפ ןוא גנורעגַאלַאב ןופ רוד רעד

 טשינ טָאה ןוא טקנוּפ ןייק ןעוועג ריקפמ טשינ טָאה סָאװ ,ןטָארטעגּפָא טשינ
 ןטימ ןיא טקיטסעפראפ ןוא טרענַארעד ,טיובעג טָאה סָאװ ,בושי ןייק ןזָאלרַאפ
 גנוקידייטרַאפ ןופ ןבעל ַא וצ טריפעגסױרַא טָאה סָאװ ,גנולעגַאלַאב רעד ןופ
 "ַאב ןופ ןגערב יד וצ טכארנעגוצ טָאה סָאװ ,ךעלקינייא ןוא רעטכעט ןוא ןיז
 טעברַא ןופ טנָארפ ןיא ןלעטש וצ ייז ,םילוע עיינ טימ ןפיש בושי ןטרעגַאל

 ןרהא וצ ןוא ןרָאדלעּפמורט ףסוי וצ ןגָאז געמ רוד רעד --- גנוקידײטרַאפ ןוא
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 טייז ריא .טמעשרַאפ טשינ ךייא ןבָאה רימ :יח-לת ןופ ןשטנעמ יד ,רעש
 ןבָאה ,ףמַאק רעד ןפָארטעג זנוא טָאה סע ןעוו .טמַאזנייארַאפ ןרָאװעג טשינ

 -עגפיוא רימ ןבָאה יח-לת ןייא טשינ .,טקיליײהעג ןוא ןעמונעגפיוא םיא רימ
 עקידעבעל .יח-לת ַא ןרָאװעג זנוא רַאפ זיא דנַאל עצנַאג סָאד רָאנ ,טלעטש

 : .גרעב
 ,("תורדתסה טרעדנוהרָאי לטרעפ א;)

 רע נע ר ב .ח .'י

 רָאדלעּפמורט ףסוי

 ,טנעָאנ רעד ןופ רָאדלעּפמורט ףסוי ןענעק וצ ןעוועג הכוז טינ בָאה ךיא
 ןיא םישעמ ענייז ןגעוו ךיז קידנסיוורעד ןוא ווירב ענייז קידנענעייל רעבָא
 (יח-לת ןיא ,"ץולחה; ןיא ,ילָאּפילַאג ןיא ,לדגמ ןיא ,ןַאּפַאי ןיא שינעגנעפעג
 -לופ ַא ןעוועג זיא סָאד ,רעטקַארַאכ ןכעלשטנעמ ןייז טנעקרעד ךיא בָאה --
 -ךשוי ַא טימ ,םענעדיײשַאב ַא ןופ טייקכַאפנייא טימ :שטנעמ רעצנַאג קידנעטש
 ןופ גנואיצַאב ַא טימ ,רָאמוה טימ ,טפַאשטניירפ רענייר-לאטסירק טימ ,ליפעג
 -- .ויטקעלָאק ןייז וצ ןוא ןיילַא ךיז וצ תמא

 רעד טימ טבעלעג קידנעטש טָאה רע ,שיטסיּפָאטוא קידנעטש ןעוועג זיא רע
 רע זיא קיטייצכילג ןוא ,טלעװ רעצנַאג רעד ןופ סמערָא יד טימ -- טלעוו

 םעד ןיא טייטש רע עכלעוו ןיא ,תומא 'ד יד וצ ןבעגעגּפָא ןצנַאגניא ןעוועג
 ,טייצ רעד וצ ,םורַא םיא ןעלגניר סָאװ ,ןשטנעמ יד וצ ,טנעמָאמ

 ןענַאטשרַאפ טָאה רע .גנונדרָא ןופ ,םישעמ ןופ שטנעמ ַא ןעוועג זיא רע
 ןופ ,טייקכעלקריוו רעד ןופ ןטייהלצנייא ןבָאה סע סָאװ ,טרעוו םעד טצעשעג ןוא
 םעד טַאהעג ביל טָאה רע .קיטכיו זיא ץלַא זַא ןענַאטשרַאפ טָאה רע .ןבעל

 ןטענק וצ ןקָארשעג טינ ךיז רע טָאה םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא ביוטש-ןשטנעמ
 תירחא; םעד ןיא ןעועג רע טָאה ןיילַא ךיז .ךיוה רעד ןיא םיא ןביוה וצ ,םיא
 רָאנ -- רענלעז ַא ןַאד ךיוא זיא רֶע ןוא .לגרעב ַא ףיוא קידנעייטש "םימיה
 ,רענלעז ַא

 ,תומא 'ד ענייז ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעד זיא ךעלקילג
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 ןיק נע בַא ט .י

 טייקכעלנעזרעּפ סרָאדלעּפמורט
 ("ץחלחה, ןופ לרוי ןוא יח-לת ןופ גָאט ןיא דורח ןיע ןיא ןיקנעבָאט קחצי ןופ עדער ַא ןופ רוציק ַא)

 בוט, :רעטרעװ יד .תומה תמיא ןופ טסואוועג טינ טָאה רָאדלעּפמורט ,,;
 ןייז טרעכעלעגכרוד ןבָאה ןליוק ייווצ ןעוו ,טגָאזעג רע טָאה "ונצרא דעב תומל
 טינ סייוו סָאװ ,טײקרעפּפַאט .,ןסיורד ןלַאפעגסיױרַא זיא דייוועגניא ןייז ןוא ףוג

 בָאה ךיא ,ןרָאדלעּפמורט ןופ ךירטש-רקיע רעד ןעוועג זיא סָאד -- דחּפ ןייק ןופ
 "סיוא ןבָאה ןגיל ,ןדחּפ ןייק טינ זיא דיא רעד --- ןדיא ערעפּפאט ליפ ןפָארטעג
 "שג טינ ללכב טָאה רָאדלעּפמורט רעבָא --- םיאנוש ענייז םיא ףיוא טכַארטעג

 טינ רע טָאה לָאמ ןייא ןייק וליפַא זַא ,רעכיז ןיּב ךיא .קערש ןייק ןופ טסוזאוו
 םעניא תמ ַא טײלגַאב טָאה רע ןעוו ןעוועג זיא טייקכַאפנייא סעּפע .טרעטיצעג
 ,םעד ייב גנוטיידַאב א ןוא ןכות ַא ןַארַאפ זיא'ט : ליפעג סָאד ןעוועג זיא'ס ,רבק
 טָאה טעברַא רעד ןיא ךיוא .רבקמ זיא סָאװ ,םעד יינ ןוא ןברָאטשעג זיא סָאװ
 ןטעברַא וצ ןבילקעגסיוא טָאה ,טנַאה ַא ןָא ,רע :קערש ןייק טסואוועג טיג רע
 ,ףודירּפ רָאּפ א טימ ןריפוצנָא ןוא אחלפ ייב

 ,יח-לת רעביא ןגָאז ןָאק'מ סָאװ ,ץלַא ןרָאװעג טּפעשעגסיוא טינ זיא סע
 ןענעז סע ."ץולחה, ןיא טָאלב ַא ,רקיעב ןוא ץוש רעד ןיא טַאלב ַא זיא יח"לת

 "רָאפ ןיא סָאװ ,םעד טימ "ץולחה; םעד ןדניברַאפ סָאװ ,םידעפ עניד ןַארַאפ
 טייקנדנובעגוצ יד ןוא טעברַא ןופ זָאעטָאּפַא רעד זיא סָאד --- יח"לת ןיא ןעמוקעג
 ןיוש ןענעז ייז ,ןביירשרַאפ ייז רימ ןלעו בהזה-רפס ןיא טינ .דרע רעד וצ
 ןדנוברַאפ זיא גָאט רעד סָאװ טוג זיא'ס ןוא ,המדאה"רפס ןיא ןבירשרַאפ
 "ץולחה, ןֹופ גָאט ןטימ

 ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עלַא יד :ןכירטש עכעלנעזרעּפ עקינייא ךָאנ ןוא
 -קערש --- ןכירטש עמַאזניימעג עדנגלָאפ טָאהעג ןבָאה ,יח-לת ןיא ןברָאטשעג
 םעד ןענעכײצַאב טנָאקעג טלָאוװ'מ ןעוו ,טיײקינילדַארג ןוא תוטשּפ ,טיײקיזָאל
 טימ ןרענערב טנכיײצַאב טינ רימ ןטלָאװ ,סעיניל טימ ןשטנעמ ןופ רעטקַארַאכ
 רעד ןיא ךיז טלגנעלש סָאװ עיניל ַא טימ רָאנ ,עיגיל רעכיילג ַא טימ ןענָאדרָאג
 ,רעש ,רָאדלעּפמורט : יח-לת ןיא ןברָאטשעג ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ יד ןוא ,ףיט
 יד --- זיא ךירטש רעמַאזניימעג רעייז --- קישזישט ,רעטנומ ,רעלכַארד ,הרובד
 ןטסעפ ַא טימ געװ רעייז רעכיז ןעייג סָאװ ,ןשטנעמ ןופ עיניל עדַארג
 רָאנ ,ליפעג םענופ טײקכַאװש יד טינ :"ץולחה, םעד ןריזילָאבמיס ייז .ןליוו
 ,ןליוו םעד ןפרָאװעגרעטנוא ןענעז לכש רעד ןוא ליפעג סָאד ,ןליוו ןופ ןשרעה סָאד

 סעיסקעלפער עכעלנייּפ ענייז ףיוא קידנקוק טינ טָאה רעכלעוו ,רענערב
 ןבעל סעדעי זַא ,טקנעדעג טָאה ןוא ןבעל םעד ןיא לגענ יד טימ ןטלַאהעג ךיז
 "לת רעכיא העידי יד ןעמוקעג זיא'ס ןעוװ ,טגָאזעג טָאה ,טיוט ןופ רעסעב זיא
 רעדנכערּפשטנַא רעד ןעמוק טעוו'ס ןעוו ,עכַאװש יד ,רימ ןייז הכוז ןלעוו יצ; : יח
 "ריז יװ טיוט-ןדלעה ןטימ ןברַאטש וצ ,גָאט



 ןליוּפ ןיא םיצולח 10

 ,שטנעמ רעקיטייזנייא ןַא ןייז וצ ןופ טייוו רעייז ןעוועג זיא רָאדלעּפמורט

 רעלערוטלוק טימ :ץלַא טימ טקיטפעשַאב ךיז טָאה רע .טַאט ןייא ןופ שטנעמ ַא

 גנודניברַאפ ןיא ןעמוקעג זיא רע ,ןעגנואיצַאב עשירבח ןגעלפ טימ ,טעברַא
 ןעיצוצ טלָאװעג טָאה רע עכלעוו ,ןזיירק ענעדישרַאפ ןופ ןשטנעמ יילרעלכ טימ
 א ןעװעג זיא םעד ןיא ןוא .ןענַאטשרַאפ סע טָאה רע יװ ,קנַאדעג ןייז וצ
 טָאה רע סָאװ ,ליצ םעד וצ ןייג :ןליו רעטרירטנעצנָאק ַא ןוא עיניל עכיילג
 ןברָאטשעג ןענעז סָאװ ,יד זַא ,לַאפוצ ןייק טינ זיא'ס ןוא טלעטשעגקעװַא ךיז
 טינ ייז טָאה סע .ךירטש ןעמַאזניימעג ןקיזָאד םעד טָאהעג ןבָאה יח-לת ןיא
 ןקיזָאד םענופ ץוש םעניא לייוו ,יח-לת ןזָאלרַאפ וצ לכש ןפיוא ןעמוק טנָאקעג
 רעייז ןופ טלַאהניא םעד ןעזעג ייז ןבָאה דנַאלרעטָאפ םענופ ןדָאב לייט םעניילק
 ןָאפ יד ןביוהפיוא טלָאװעג רָאדלעּפמורט טָאה רעטילימ ןשיסור ןיא ךָאנ .ןבעל

 ןייז טלַאהניא ןבעגעג טָאה סָאד ,דובכ ןוא גנוטיײדַאב ןייז ,רענלעז ןשידיא ןופ
 ,טייקיזָאלקערש עטולָאסבַא יד ךיוא ךיז טמענ םעד ןופ ןוא ןבעל

 סָאװ ,עיינ סָאד סיוועג זיא סָאד -- ןליוו רעשיצולח רעטריזינַאגרָא רעד
 ,קנַאדעג ןוא ליפעג רָאנ טינ -- "ץולחה, ןיא טריפעגניירַא טָאה רָאדלעּפמורט
 טלעטשעגקעװַא לָאמ ןייא זיא סָאװ ,ליצ םעד ,ןליו םעד טײקמַאזכרָאהעג רָאנ

 ןרָאװעג ןפַאשַאב טינ טלָאװ ייז ןָא -- לדגמ ,תרנכ ,הינגד ,"ץולחה;,/ .ןרָאװעג

 -עג זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעקיזָאד רעד ןָא רעבָא .גנוגעוװַאב עשיצולח ןייק
 ןוא -- דנַאל ןיא ןעמוקעג טינ גנוגעווַאב עקיזָאד יד טלָאװ ,ןסַאמ וצ טעדנעוו
 ,ילָאּפילַאג ןיא ןענַאיגעל יד ,ןָאיגעל רעשידיא רעד ,רָאי ןעצ טנכיײצַאב סָאד

 טריזילַאטסירקעגסױא ךיז טָאה ןעייר עלַא עקיזָאד יד ןיא --- הדובעה דודג רעד
 ,ןגיוצרעד םיא ןוא טריזינַאגרָא םיא ,ןליוו רעד

 -לֵא רעד ןוא רעשינַאּפַאי-שיסור רעד -- תומחלמ עסיורג ייווצ ןשיוצ
 ַא טגײלעגפױרַא טָאה סָאד ןוא שטנעמ רעד ןסקַאװעגסיױא זיא -- רעכעלטלעוו
 ןוא םיורט ןייז .ןפַאשעג טָאה רע סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעד ףיוא לּפמעטש
 -גילפ יד ןעוו ,טנגוי ןייז ןיא ךָאנ ,ןסירעגרעביא ןטימניא ךיז טָאה טַאט-סנבעל
 ,םיא ייב ןסקַאװ וצ ןביוהעגנָא רָאנ ןבָאה ןעל

 -ָאיצַאנ רעד זיא טלַאהניא רעשילעז רעפיט רעייז סָאװ ,ןשטנעמ ןַארַאפ .. .
 ,רקיעב ,טלַאהניא ןכעלשטנעמ ַא טימ ןָאזרעֿפ ַא ןעוועג זיא רָאדלעּפמורט .םזילַאנ

 ןוא .ענומָאק ,הצובק יד ,טעברַא :"ץולחה, ןופ טלַאהניא רעד זיא סָאד ןוא
 טינ רע טלָאװ -- טלעג טימ יח-לת ןקידייטרַאפ וצ ןעוועג ךעלגעמ טלָאװ'ס ןעוו
 ,טולב טימ גנוקידיײטרַאפ רעד ףיוא ןעוועג רתוומ

 םעד ןיא .סופוצ ןרעדנַאװ וצ היטנ יד טַאהעג קידנעטש טָאה רָאדלעּפמורט
 ןיא לַאטנעמיטנעס טינ זיא סָאװ ,שטנעמ ןקיזָאד םעד ןעמ טעז ןרעדנַאװ ןקיזָאד
 -רעניא עפיט ַא טַאהעג טָאה רע .שזַאזייּפ םוצ ,רוטַאנ רעד וצ גנואיצַאב רעד
 ןקידיײטרַאפ ןָאק'מ ןכלעוו ,דנַאלרעטָאפ ןופ שזַאזייּפ םעניא שינעפרעדַאב עכעל
 ןייק ןעוװעג טינ זיא גנואיצַאב עקיזָאד יד ,ןברַאטש ןָאק'מ ןכלעוו רַאפ ןוא

 גנואיצַאב ןייז ,שזַאזייּפ רעזנוא ןופ דיירפ ןוא שזַאזייּפ םענופ האנה : ?עשייוג;
 טינ זיא יז :גנואיצַאב סנָאדרָאג ןוא סרענערב יװ ,ןעוועג טינ זיא טעברַא וצ
 ,ךעלשטנעמ ףיט רָאנ ,לַאיצָאס ןוא לַאנָאיצַאנ זיולב ןעוועג
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 טָאה דנעפַארעס ןיא .,ןַאמכַאפ םוצ גנואיצַאב ןייז ןעוועג זיא םעד ןופ ןוא

 ןריפנָא ןענָאק עכלעוו ,"סעצּפָאלכ, רימ ייב ןַארַאפ :טגָאזעג לָאמַא רימ רע
 ןיא ןעגנירדוצניירַא טייקידנעװטיו רעד ןגעו טדערעג טָאה ןוא ,גוצ ַא טימ
 טלַאהניא רעכיר רעד -- "טנעה רַאפ שינעדנעטשרַאפ יד, .טעברַא -ןַאב רעד
 רע .,רָאדלעּפמורט ךיז טקעלּפטנַא םעד ןיא --- טייקכעלגעמ רעשיזיפ רעד ןופ

 ןוא טעברַא רעד ןיא ןשטנעמ רעטרעדנוה ךיז םורָא ןרירטנעצנַאק טנָאקעג טָאה
 רע .הצובק רעד ֹוצ ,רוטַאנ רעד וצ גנואיצַאב רעד טימ ןדניבוצ קרַאטש ייז
 : םוטנגייא ןטַאװירּפ ןָא ןבעל םעניא ,הצובק רעד ןיא גנוטיידַאב-טסבלעז ַא טעז
 רעכלעוו ,ריא ןיא גנוטיידַאב רעכעלשטנעמ רעד ראפ ליפעג סָאד ןעוועג זיא סָאד
 ,םוטנגייא ןטַאװירּפ ןופ יירפ זיא רע לייוו ,ןשטנעמ םעד טביוהרעד

 רע ןוא ןטכַאמ ליפ רעטנוא ךרודַא רע זיא דנַאלסור ןיא געוו ןייז ףיוא
 ,םעד רעביא טלייצרעד טלָאװ רע ןעוו ןוא ,םיצולח ,ןשטנעמ טעװעטַארעג טָאה

 ןעוועג זיא םעד ןיא זַא ,גנולייצרעד ןייז ןופ ןעז וצ ןעוועג טינ סיוועג טלָאװ
 ,הגכס זיא'ס עכלעוו

 (1928 ץרעמ 31 ,"דיתעה;)



 !ן| ר עיו ט יד ןענע פע

 ןַאסלענע צַאק .ב

 ןרעױט ענעסָאלשעג
 :גנודלעמ יד טכַארבעג ןבָאה ןעגנוטייצ עשיטּפיגע יד
 ןסָאלשַאב טכַאמ עשירעטילימ יד טָאה םילשורי ןיא ןשינעעשעג יד בילוצ;

 קידנבױהנָא ,י'א ןייק םירצמ ןופ ןשינעבױלרעד-רָאפנײרַא ןייק ןבעג טשינ
 ."השבי רעד ךרוד טשינ ןוא םי ןכרוד טשינ ,לירּפַא ןט8 םעד

 ,טשינ ןעמ טלַאהרַאפ ,קשמד ןופ טייז רעד ןופ י"א ןייק ןעמוק סָאװ ,ענעי
 ןטרָאד ןופ .בייחמ טשינ "םילשורי ןופ ןשינעעשעג יד, ןענעז ענעי ,סיוא טזייוו
 דצמ רָאנ טָארד הנכס יד ,דנַאל ןופ םולש םעד הנכס םוש ןייק טשינ טָארד
 ,ברעמ ןופ ןעמוק סָאװ ,יד

 .ַאזַא םעטסיס ַא זיא'ס ,ָאי
 ,קורדסיוא ןייז םעטסיס רעד טניפעג ץלַא ןיא ןוא
 טימ טלגנירעגמורַא ןענעז םילשורי ןיא טָאטשי-טלַא רעד ןופ ןרעיוט יד

 ,ןייגניירַא טשינ רָאט ןעמ .ןטענגַאב עטלעטשעגפיוא טימ רעטילימ
 .סעקישטשמָארנגַאּפ יד ...טיה רעטילימ סָאד

 -סגנונדרָא רעד טייטש ופי ןופ טרָאּפ ןיא ןוא ערַאטנַאק ןופ געוו ןפיוא ןוא
 ,טמוק סָאװ ,ןדיא םעד ןסױטשוצּפָא -- טזױלבטנַא זיא דרעוװש ןייז ןוא רעטיה
 ,"םילשורי ןיא ןשינעעשעג יד, ,..טיה רע

 הטיש ַא ןופ םויס םעד ,גנודלעמ-סגנוטייצ יד טָא ךיז טימ טגנערב סָאװ
 ? הריזג-סונירדא ןַא ןופ בייהנָא םעד רעדָא

 יד ןופ ענייא ןיא ,טפרַאש ןעמ זַא ,העידי עקיזָאד יד ןָא טשינ טגָאז יצ
 לָאז סָאװ ,עיצַארַאלקעד רעיינ ַא ןופ דרעװש יד ,סעירָאטַארָאבַאל עשיטילָאּפ
 ?ןעגנונפָאה ערעזנוא ןופ ןבױרַאב זנוא

 "םילשורי ןיא ןשינעעשעג יד; זַא ,העידי עקיזָאד יד טשינ טיידַאב יצ
 ?עגירטניא עקיליווזייב יד ןטיירגוצוצ ידכ רָאנ ןעמוקעג ןענעז

 :םיאנוזש ערעזנוא ןסיוו רעבירעד ןלָאז
 !ןקערשרעד טינ זנוא טעװ ריא
 עקיליווזייב רעייא טשינ ןוא דנַאל סָאד ןבעגעג זנוא טָאה דסח רעייא טשינ

 ,זנוא ןופ ןעמענּפָא סע טעוװ ײרערַאנּפָא
 ,ןעמוקייב טשינ זנוא טעװו ריא
 ןעלגיר ענרעזייא יד ןכערבפיוא רימ ןלעװ ּפעק ערעזנוא טימ
 ערעזנוא רעטנוא טגיילעגרעטנוא טָאה ריא עכלעוו ,ןעגנולכיורטש עיינ יד

 זנוא ןיא ןקעוופיוא טעוװ רַאפעג עיינ יד :ןייז לישכמ טשינ זנוא ןלעוו ,סיפ
 ןּפעשסױרַא ,םזיטַאנַאפ ןקילייה ןופ םַאלפ םעד ןדניצנָא ,תוחוכ ענעגרָאברַאפ
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 ןריפ זנוא טעװ ןוא -- טייקנבעגעגרעביא עטסלופ יד ןשינעפיט-המשנ יד ןופ
 .טַאט רעסיורג רעד וצ

 ,טלַאװעג ןוא ביור ןופ םיארּפ יצ ,ןייז טשינ ןלָאז םיאנוש ערעזנוא רעוו
 -- "רוטלוקע/ רעקידנשרעה ןופ םיכביצנ יצ

 ;ןגיזַאב טשינ זנוא טעוװ ריא

 עיצַארַאלקעד א ףיוא עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד טשיטרַאפ טָאה ריא
 ,לובלב ןוא טולב ןופ

 :עטכישעג רעד ןיא ןעמָאנ ןקיביײא ןַא ןברַאװרעד ךיז טָאה ריא
 ,קלמע ןופ רכז םעד

 ,ןסונַאירדַא ןופ ןליוו ןוייב םעד

 -- םילשורי ןופ טולב ןיא ןעמענ ערעייא טצירקעגסיוא טָאה ריא

 שטייב א ,רעדנַאנַאפ טגָאי טניוו רעד סָאװ ,ביוטש ַא ריא טייז זנוא רַאפ
 ,טייגרַאפ סָאװ

 ,ענעלַאפעג ערעזנוא ןופ סרעפרעק יד ,סרעּפרעק ערעזנוא רעביא
 ,ןצרַאה רעזנוא ןופ טולב ןטימ

 ,ןביולג רעזונוא ןופ טכיל םעד טימ
 ,גנֹונפָאה רעטצעל רעד טימ

 ,רעיוט ןדעי ןסיירכרוד ךיז ריִמ ןלעוו
 !ןייז הלוע ןוא טנַאװ עדעי ןכערבכרוד

 .(1920 לירּפא ,ד"ל "סרטנוק,)

 ןעגנוצענערגַאב"-הילע

 ןבעגעג טָאה "גנוטייל, יד זַא ,ריא טסייו יצ !לארשי-ץרא ןיא םירבח
 1 חרזמ ןצנַאג ןרַאפ ?ןטַאקיפיטרעס, (טרעדנוה) 100 רָאנ םישדח עטצעל יד רַאפ
 ןעמ טיג ןיוו ןיא טמַא-לארשייץרא ןופ ?סעיצַאמיטיגעלע ןָא זַא ,ריא טסייוו יצ
 טלייטעצ סעיצַאמיטיגעל יד זַא ,ריא טסייו יצ ?עזיוו עשיכיירטסע ןייק טינ
 טגייטש טנופ ןופ זיירּפ רעד זַא ןוא ,םילקש יוװ טנַאה עטיירב ַאזַא טימ טינ ןעמ
 :ןעמ טריפַארגעלעט םילשורי ןופ זַא ןוא ,קרַאמ טנזיוט יירד רעביא ןיוש
 !ּפָאטס

 ?ָאזלַא ריא טוט סָאװ ,סָאד טסייוו ריא ביוא ןוא

 (1921 ,8 רעמונ ,"גנואיירפאב;}

 ןעגנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ

 ויטַאיציניא רעד טיול ,עשרַאװ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רַאונַאי ןט7 םעד

 "עברַא ןופ גנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא ןא "ןויצ-יריעצ , יד ןופ דנַאברַאפ-חרזמ ןופ

 ןיא ,געוו-הילע רעייז ףיוא ןפָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םיצולח ןוא םילוע-רעט

 .עשרַאוװ
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 :עיצולָאזער עדנגלָאפ יד ןעמונעגנָא קימיטשנייא טָאה גנולמַאזרַאפ יד

 גנורעטיברַאפ רעזנוא ןוא טסעטָארּפ ןפרַאש רעזנוא סיוא ןקירד רימ;
 ןבָאה סָאװ עלַא יד ןגעק ןוא ןָאדנָאל ןיא גנוטייל רעשיטסינויצ רעד ןגעק

 ןייק גנורעדנַאװניײא יד ןטלַאהוצּפָא ןלעפַאב ןבעגעגסױרַא ןעמָאנ ריא ןיא

 ייוצ ןציז וצ ןעגנואווצעג רימ ןענעז ןֹרָאי ןופ גנוטיירגוצ ַא ךָאנ ,י"א
 רעד ןיא ,שינעביולרעד-עזיירנייא ןַא ףיוא ןטרַאו וצ ןוא םישדח עקירעביא
 ןעמדיוו ךיז ןלָאז סָאװ ,רעטעברַא ףיוא סיוא טקוק דנַאל סָאד ןעוו טייצ
 ,"יובפיוא ןייז

 ערעדנַא ןוא עקירעמַא ,י"א ןיא רעטעברַא םירבח ערעזנוא ןפור רימ;
 -נָא ןוא ןליוו ןקרַאטש ןיא טקינייארַאפ זנוא טימ ןענעז סָאװ ,רעדנעל
 ןַא ןפַאש ןוא תודוסי עטנוזעג ףיוא דנַאל סָאד ןעיוב וצ ןעגנוגנערטש
 ןציטש וצ ,טלעוו רעד ןיא רעטעברַא עשידיא עלַא רַאפ רעטנעצ-סטעברַא
 -ַאּפ ,עקיטסייג ןעמענוצנָא ןוא ןעגנוצינערגַאב יד ןגעק טסעטָארּפ רעזנוא
 עיצַארגימע-רעטעברַא רעד רַאפ ןעלטימ-ספליה עלעיסנַאניפ ןוא עשיטיל
 י"א ןייק

 ןיא ןוא ענדָארג ןיא ןעמונעגנָא ןרָאװעג ךיוא ןענעז ןטסעטָארּכ עכעלנע

 .גיצנַאד

 (1921 רַאורבעפ 12 ,"םירבחל בתכמ?)

 הילע יד ןוא רעטעברַאײ"א יד

 -עג ריא ךָאנ יד ןוא ץנערעפנָאק-רָאי רענָאדנָאל יד ןעוועג זיא ביוט

 יד ןופ ןעגנורעדָאפ-עיצַארגימע יד וצ טעטימָאק-סנָאיצקַא ןופ גנוציז ענעמוק

 רעד ףיוא הבושת יד .םזינויצ ןיא סעיצַארעדעּפ עשיטסילַאיצָאס ןוא רעטעברַא

 תוצובק יד ןציטש וצ גנורעדָאפ ריא ןוא 1920 טסוגױא ןיא ץנערעפנָאק-תוצובק

 -ימע יד ןטלַאהוצּפָא גנוטייל רעד ןופ גנונדרָארַאפ יד ןעוועג זיא -- הילע ןוא
 ןוא רעדנעל-תולג יד ןיא עיצַארגימע רעד רַאפ ףמַאק רעד זיא רעווש .עיצַארג

 ואוו ,גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא ריא רַאפ ןפמעק וצ זיא רערעווש ךָאנ

 'ב רדא ה"כ .הילע-רעטעברַא יד טרעװשרַאפ ןעלטימ עלַא טימ טָאה גנוטייל יד

 -עלעד טימ טַאר-רעטעברַא ןופ גנוציז עכעלטנדרָארעסיױא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא

 רעקיזָאד רעד ןופ ןעמיטש עקינייא ןעגנערב רימ ,רעטרע-סטעברַא יד ןופ ןטָאג

 ,גנוטַארַאב רעקיטכיוו

 ;ןגָארטעג זנוא טָאה'ס רָאנ ,ןרָאװעג טקישעג טינ ןענעז רימ :רעגייווש

 ןסָאגעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה ,ןסַאמ-רעטעברַא יד רעביא רעבירַא זיא עילַאװכ ַא

 ןענעז רימ עכלעוו בילוצ ךַאז יד .רעהַא טכַארבעג זנוא ןוא דנַאל ןצנַאג ןרעביא

 ןצנַאג ןופ גנורעדָאפ יד זיא סָאד .תושר רעזנוא ןופ סױרַא ןיוש זיא ,ןעמוקעג

 סָאד .ןצינערג יד ןענעפע ןוא םישעמ עטערקנָאק ןרעדָאפ רימ ,ללכ-רעטעברַא

 טפוו'ס ביוא :ןצרַאה ןיא זנוא ייב ליפעג ןוא גנוגייצרעביא עקיצנייא יד זיא
 .ןרעוו טקיטשרעד ןטכיזניה עלַא ןיא רימ ןלעוו --- עיצַארגימיא ןייק ןייז טינ
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 עלַא רַאפ לארשייץרא ןופ ןרעיוט יד ןענעפע ןפרַאד רימ -- תורשּפ ענייק
 "י"א יד .תוירחא יד ןעמענ ךיז ףיוא ףראדַאב ללכ רעצנַאג רעד ,םילוע
 ,עפָארטסַאטַאק ַא ןופ לַאֿפ ןיא וליפַא תוירחא יד ךיז ףיוא טמענ טפטַאשרעטעברַא
 ,געװ םעד ןכוז עלַא רימ ןלָאז -- ?ןפוא רעסָאװ טימ ןוא יוזא יו

 טשינ טָאה ריא :טעטימָאק-סגָאיצקַא ןיא םירבח ערעזנוא וצ ןגָאז רימ
 ןעלקיװטנַא טינ טנָאק ריא ביוא ,.ק .ַא ןיא ןעמָאנ רעזנוא ןיא ןציז וצ טכער סָאד
 ,לארשי"ץרא ןייק עיצַארגימע עטיירב ַא

 ןייק טייג :ייז ןגָאז ןוא קלָאפ ןופ ןטכיש עלַא וצ ןדנעוו ךיז ןפרַאד רימ
 ,י"א ןופ ןרעױט יד ןענעפע :עצרוק ַא ןוא ענייא זיא גנורעדַאפ רעזנוא ,י"א
 .עיצַארגימע עטיירב עקידלַאב ַא רַאפ

 "עגכרוד ןיב ךיא .דנַאל ןיא ךיא ןיב ןטַאנָאמ ןביז (הפיח) : רוטעּפער
 ןךיא בָאה געט יד .םעט ריא סייוו ךיא ןוא הילש רעד ןופ ןּפאטע עלַא ןעגנַאג
 רעטנזיוט ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה'ס ואוו ,וועיגישיק ןופ ווירב א ןטלַאהרעד
 ןוא טנעה עטגיײלרַאפ טיִמ ןציז טעװ ריא ביוא :רימ ןביירש ייז .ןשטנעמ
 ןברַאטש רימ ןלעוו :טסייװ -- ןרָאפ ךייא וצ ןענָאק ןלָאז רימ זַא ,ןָאט טשינרָאג
 "סינויצ יד .ןָאזרעּפ 2000 זיב ךיז ןעניפעג לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ,רעגנוח ןופ
 טברַאטש םוטנדיא עשיניַארקוא סָאד ,טשינרָאג ייז טפלעה עיצַאזינַאגרָא עשיט
 ןעװעטַאר וצ ריא ידכ טשיגרָאג ןעוט רימ ןוא טולב ןגייא ריא ןיא ּפָא

 -ַארטסנַאמעד ַא ןעמוקרָאפ טרָאד ףרַאד טנייה .הפיח ןופ טציא םוק ךיא --
 ידעג רעזנוא ,גנורעדַאפ רעגנוא .לָאצ ןיא ןיילק יוזַא ןענעז רימ ןוא -- עיצ
 .עיצַארגימע עטיירב ַא ראפ ןרעױט יד טנפע :זיא

 ןַאמ 2230 ןופ עינַאּפמָאק ַא טימ דנַאלסיױוא ןופ ךיא םוק טנייה :רעלאק
 ,ךעלטייד ןוא רָאלק זיא סע .ןיוו ןיא ןעוועג ךיא ןיב רָאי ןבלַאה ןטצעל םעד

 .עטמַאַאב עשיטסינויצ יד ןענעז ןירעד קידלוש זַא

 -קערש רעד ןופ רָאנ טינ סױרַא טגנירד גנורעדַאפ רעזנוא .יקציוועל
 עגַאל רעד ןופ ךיוא רָאנ ,געוו ןיא ךיז ןרעגלַאװ עכלעוו ,יד ןופ עגַאל רעכעל
 רימ .זנוא רַאפ דנגונעג טינ ןענעז תוחטבה עשיטילַאּפ יד ,דנַאל ןיא ,ָאד
 ,דנַאל ןיא תוחוכ ערעזנוא ןקרַאטשרַאפ ןלעוװ רימ ןעוו ,ןייז רעכיז ןַאד רָאנ ןלעוו
 -- ויא יז יװ ױזַא עגַאל רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ יד ָאטשינ זיא םזינויצ ןיא
 לייוורעד ןלעװ ,ןרעוו טכַאמעג ןלעװ ייז זיב ןוא ,רענעלּפ ןכַאמ לכ םדוק ליוו ןעמ

 .יח-לת ןופ געט יד זנוא ףיוא ךיז ןרעקמוא קירוצ

 ,דנַאל ןיא טייקיטשינ רעזנוא טזײיװַאב עגר עקיטציא יד :קַאצנירּפש
 טייקיטשינ רעזנוא רערָאלק ךָאנ זנוא ןזייװַאב ריּפַאּפ ןפיוא ןקילג ערעזנוא עלַא

 ןענעז ןקילג יד טָא .טפנוקוצ רעטנעָאנ רעד ןיא ךיוא יוװ ,טנעמָאמ ןקיטציא ןיא

 ערעזנוא ןריזינַאגרָא םוצ רָאנ ןעגנערב ייז : עקידנריצָאװָארּפ סָאמ רעסיוועג ַא ןיא

 ,תוחוכ עשירענגעק

 ןוא עשימרוטש ַא זיא טנגוי רעזנוא ןופ גנורעטסייגאב יד .:רעגירוש

 רימ ןלעװ סָאװ טימ ,ןּפעװסיױא ןזָאל ריא טינ רָאט ןעמ ןוא --- עקידנזיורב
 רעד ןיא חוכ ַא רָאפ ךיז טימ ןלעטש רימ ביוא ? רעטרע יד ףיוא ןרעקמוא ךיז
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 בצמ ןכעלדנעש ןקיזָאד םעד ןרעדנעמוא רימָאל ָאט ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ

 ."רעלדיזרעביא-ץענערג, ןופ
 רעד .ןירַא ךיז טעבנג סָאװ ,רענייא יו דנַאל ןיא ךָאד ןעמוק רימ

 וצ ףורפיוא ןַא טימ ןדנעוו ךיז ןפרַאד רימ ,ןעגנוקידיײלַאב טימ לופ זיא געוו
 יד ןיא ןּפַאלק ייז יו טקנוּפ זַא ,ןגָאז ייז ןוא דנַאלסיוא ןיא רעדירב ערעזנוא

 ןרעיוט עקיזָאד יד ןרעדָאפ וצ ףיוא טינ ךיוא רימ ןרעה ױזַא ,ןרעױט-סגנַאגנירַא
 ןיא גנוכַאמטנַאקַאב ןימ ַאזַא .רעהַא ןעמוק וצ ייז ןפור רימ ןוא -- ןענעפע וצ
 ,טרעוו ַא סעּפע טָאה טפַאשנײימעג-רעטעברַא-י"א רעצנַאג רעד ןופ ןעמָאנ

 :צלַא זנוא ןופ ןעגנורעדָאפ ערָאלק יד ןענעז סָאד :ןָאסלענעצַאק .ב

 עלַא יד רַאפ דנַאל ןיא גנורעדנַאװנײא יד דימו-ףכית ןכעלגעמרעד (א
 .ןרעטנעצ-הילע עלַא ןיא טציא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,םיצולח

 םוכס ַא עיצַאזינַאגרָא:רעטעברַא רעד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגרעביא (ב
 ,םיצולח יד ןופ הילע יד ןכעלגעמרעד לָאז סָאװ ,טלעג

 -עפנָאק רענָאדנָאל רעד ןופ סולשַאב ןטיול ןטמַא-י"א יד ןענדרָאניא (ג
 ,רעײטשרָאפ-רעטעברַא יד ןופ ליײטנָא ןטימ ץנער

 ,י"א ןייק ןָאדנָאל ןופ טמַא-טּפױה םעד ןריפרעביא (ד

 -הילע עלַא ןעמענּפָארַא ןוא םעטסיס-ןטַאקיפיטרעס יד ןכַאמ לטב (ה

 .ןעגנוצענערגַאב
 -עלעט רימ ןלעװ סָאד ןוא ןוװָאלָאקָאס ןופ ןרעדָאפ ןעמ ףרַאד סעלַא סָאד

 יד ןיא ןכַאמטנַאקַאב ןוא עקירעמַא ןייק ןוא ןָאדנָאל ןייק ןייז עידומ שיפַארג

 .ןעגנוטייצ
 רימָאל .הילע רעד רַאפ סקידתושממ ןָאטּפױא סעּפע ךיוא ןפרַאד רימ

 רימָאל ;עיצַאזינַאגרָארעטעברַא רענײמעגלַא רעד ןופ "הילע ןרק, םעד ןפַאש
 -רעטעברַא רעד וצ ןדנעוו ךיז רימָאל ,געט-חסּפ יד ןעמדיוו קעווצ םעד וצ
 ,םישעמ ןופ בייהנָא ןַא ןייז סָאד לָאז ; טפַאשניימעג

 רעד רעדיוו טמוק ,ףליה וצ ןפור עטשרע יד ךָאנ םורָא רָאי בלַאה ַא ןיא
 סלַא רימ ןבָאה קירוצ רָאי בלַאה ַא טימ ןעו .רעטעברַא-י"א יד ןופ ףור
 א ןפור דלַאב גנוטייל רעד ןופ טרעדָאפעג ןטיונ-עיצַארגימע יד ףיוא רעפטנע
 -ץרא ןיא עגַאל רעלַאפָארטסַאטַאק רעד בילוצ טעטימָאק:-סנָאיצקַא ןופ גנוציז
 -עדָאפ רעזנוא ןעמ טָאה ,עיצַארגימע רעד ןיא בצמ םעד ןוא הנכס רעד ,לארשי
 ןבָאה טעטימָאק-סנָאיצקַא ןֹופ רעדילגטימ עשיליוּפ יד .ןעמונעגפיוא טינ גנור

 עגַאל יד רעביא טביירט גנורעדָאפ עשיּפַארגעלעט יד זַא ,טקיאורַאב ןַאד ךיז
 ןופ גנודײשטנַא רעד וצ ןבילבעג ןענעז עיצַארגימע רעד ןגעוו ןגַארפ יד ןוא
 .עטמַאַאב עשיטסינויצ יד

 גנוטייל רעד ןופ גנולדנַאה רעקיזָאד רעד וצ ןבעגוצוצ ליפ ךָאנ ןבָאה רימ
 יד זַא ,רעבָא ןעניימ רימ .עיצַארגימע רעד וצ עגונב רעניד עיירט עריא ןוא
 יד ןוא ופי ןיא ןשינעעשעג יד רַאפ טפַאשרעטעברַא-י"א רעד ןופ גנוטַארַאב
 ,גונעג ןענָאמרעד ןוא ןדער אפוג ןשינעעשעג עקיטולב

 (1921 לירּפַא 27 ,(16)42 "גנואיירפאב.)
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 ןוירב ןוא ןעמַארגעלעט

 גרעבדלָאג ןתנ ןוא ןַאלּפַאק רזעילא םירבח יד יַאמ ןט12 םעד ןביירש ןיוו ןופ
 : תורדתסה רעד ןופ לעוּפה דעו םוצ

 ןיו ןיא ןוא עשרַאװ ןיא טלמַאזעגנָא ךיז ןבָאה ןכָאװ עטצעל יד ןיא
 ןייק ןרָאפוצּפָא טייהנגעלעג רעטשרע רעד ףיוא ןטרַאװ ייז ,םיצולח רעטנזיוט

 "וַצּפָא ךיז ןטיירג ,ןיוו ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,םיצולח טנזיױט יד ןופ 700 .,ייא
 קירוצ געט ייווצ טימ רעבָא ,"ַאלָאיגרָאק, ףיש רעד טימ יֵאמ ןט15 םעד ןרָאפ
 גנונדרָארַאפ רעד טיול זַא ,טסעירט ןופ העידי עשיפַארגעלעט ַא ןעמוקעגנָא זיא
 "רָאפ א ןעמוקעגנָא רעהַא זיא טנייה .,ןרָאפסױרַא טיִנ ףיש יד לָאז י"א ןופ
 ,טלמוטעצ זנוא טָאה הריזג יד .העידי יד טקיטעטשַאב ןוא "דיולע ןופ רעייטש
 יד ףיוא הבושת יד ןייז לָאז סָאד זַא ,ןלעטשרָאפ טנָאקעג טינ ךיז ןבָאה רימ
 פי ןיא ןשינעעשעג

 וצ הלוע ךיילג גנוגעװַאב יד טקרַאטשעג ךיז טָאה םיצולח יד ןשיווצ

 רעדעי ,ןײרַא געוו ןיא רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה יד ןיא ךיז ןסייר ייז ןוא ןייז
 ,דנַאלסױא ןיא העש עקירעביא ןַא ןביילב וצ דניז ַא רַאפ סע טכַארטַאב רענייא
 ךייא ןופ ןרעדָאפ רימ :סעמַארגעלעט גָאט ןדעי ןָא זנוא וצ ןעמוק עשרַאװ ןופ
 ןטרַאװ סָאװ יד ןטלַאהפיוא טינ ןוא ןיוו ןופ םיצולח יד ןקישסיױרַא ןוא ןלייאוצוצ
 לָאז *ַאלָאינרַָאקא ףיש יד זַא ,ןעלטימ עלַא ןעמונעגנָא ןבָאה רימ .,עשרַאװ ןיא
 ,ןָאדנָאל ןייק טריפַארגעלעט ןבָאה רימ .םיצולח 700 עריא טימ טייצ ןיא ןײגּפָא
 יד ןפוא םושב ןלעטשוצּפָא טינ טגנַאלרַאפ ןבָאה רימ .םילשורי ןוא טסעירט
 יד ןופ ףצמ רעד ייס ןוא דנַאל ןיא בצמ רעד ייס טגנַאלרַאפ סָאד .הילע
 .געוו ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ םיצולח

 טָאברַאפ-הילע ןופ גנונדרָארַאפ רעד רַאפ ןװיטָאמ ןוא ןעגנורעלקרעד ןייק

 יד ןבעגעגסױרַא טָאה'ס רעוו ,רָאלק טינ זנוא זיא'ס ,ןעמוקַאב טינ רימ ןבָאה

 יד ךיילג זנוא טעדלעמ .םיריצה-דעו רעד םעד ןגעוו טגָאז סָאװ ןוא ,הריזג

 ,םיצולח יד ןופ םוקנײרַא ןרַאפ ןעלטימ עלַא ןָא טמענ ןוא עגַאל עיונעג
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 :ןיו ןופ עמַארגעלעט ַא טכעלטנפערַאֿפ "טייצ, רענַאדנַאל יד
 ןלעטשּפָא סָאד זיא י"א ןיא בושי ןשידיא ןרַאפ רַאפעג עטסערג יד

 -פיוא ןרָאװעג זיא םיצולח טנזיוט טימ *ַאלָאינרַאק, ףיש יד .,הילע יד

 ןופ טַאררַאפ ַא הילע יד ןלעטשּפָא ןיא ןעעז םיצולח יד .,ןטלַאהעג

 רעקילדנעצ ןופ ןעמָאנ ןיא ,י"א ןיא בוי ןרָאפ רַאפעג א ןוא חזינויצ
 רעדנעל ערעדנַא ןוא ןלוּפ ,עטיל ,עניארקוא ןופ םיצולח רעטנזיוט

 ןרָאפּפָא ךיילג לָאז ףיש יד ןרעדָאפ וצ קלָאפ ששידיא סָאד רימ ןפור

 ,טפַאשעגּפָא ןרעוו ןלָאז י"א ןייק ןעגנוצינערגאב-עיצארגימע יד זַא ןוא

 םיצולחה דעו ןופ ןעמָאנ ןיא
 ןַאלּפַאק ,ןוירוג-ןב

 טמַא-י"א ןופ ןעמָאנ ןיא
 רעקירטש
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 "ץרא רעד .םיצולח ָאד ךיז ןביילק רעטרע ענעדישרַאפ ןופ -- .טסעירט

 ָאד .הילע יד ןלעטשּפָא ןגעוו לעפַאב םעד טינ טגלָאפ עשרַאװ ןיא טמַא-לארשי

 ךיז ייז ןלעװ ,י"א ןייק ךיילג טינ ןעייג ייז ביוא ,ןשטנעמ 500 ךיז ןעניפעג

 ,הרצ רעסיורג ַא ןיא ןעניפעג

 טָאה ,ײטרַאּפ רָאבײל רעד ןופ רעריפ רעד ,ןָאסרעדנעה -- .ןָאדנָאל

 רעד וצ עגַארפנָא ןַא ןגָארטנײרַא טעװ רע זַא טנעמַאלרַאּפ ןיא ןעוועג עידומ

 ןייק הילע עשידיא יד ןלעטשּפָא ןופ תוביס יד ןבעגנָא לָאז יז זַא ,גנוריגער

 ,לארשייץרא
 (1921 ינוי 10 ,"תרבוח.)

 .יי.דיַאס טרָאּפ ןײיק ןפי ןופ

 הפיח

 ןעמוקעג ןענעז ,ןסינ ד"כ ,קיטנָאמ זַא ,ןדלָאמעג טרעוו ?סרטנוק, ןיא

 "כָאנ ךָאװטימ .?עיצילַאג, ףיש רעד ןיא ןטנַארגימע 125 הפיח ןייק טסעירט ןופ

 טינ לעּפַאב ַא ןעמוקעגנָא זיא ,טקידנעעג ךיז טָאה ןיטנַארַאק רעד זַא ,גָאטימ

 םיק ייז ןעמ טָאה ןעגנואימַאב עגנַאל ךָאנ .טָאטש ןיא ייז ןזָאלוצסױרַא

 ,הניל-תיב ןיא ךיז ןצעזװצסױרַא טביולרעד קיטשרענָאד

 זַא ןעװעג עידומ ופי ןיא םיריצה דעו רעד טָאה ,ןסינ ו"כ ,ךָאװטימ

 סױרַא זיא סָאװ ףיש רעד ןופ םילוע יד ןעמענוצפיוא טיירג ןייז ןלָאז רימ

 םילשורי ןופ םיריצה דעו רעד טָאה טייצ רעבלעז רעד וצ .הפיח ןייק ופי ןופ

 לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןופ םילוע 250 טימ ףיש ַא טמוק הפיח ןיא זַא ,ןעוועג עידומ

 יּפָא ןוא ופי ןופ ענעמוקעג יד ןעגנערבניירַא ףיש רעד ןיא ןפרַאד רימ זַא ןוא

 ,דיַאס טרָאּפ ןיא עלַא ןקיש

 דעו ןכרוד ,םיריצה דעו םעד םילשורי ןיא טרינָאפעלעט דלַאב ןבָאה רימ

 טָאה םיריצה דעו רעד .קיאור זיא הפיח ןיא זַא ,קידנדלעמ ,הפיז ןיא םיריצה

 ץרוק טרעפטנעעג
 דעו ןכרוד טעדנעװעג ךיז ןבָאה רימ ,"קיטילָאּפ ןיא טינ ךייא טשימ,

 ןעוועג םיכסמ טָאה רע סָאװ םעד ןגעק טסעטָארּפ ַא טימ ימואל דעו םוצ ריעה

 טינ סולשַאב םעד ןָאק ןעמ זַא ,טרעפטנעעג טָאה ןהָאט .רד ןוא ,הטלחה רעד וצ

 ןוא ןגַארפ יד ןטכַארטַאב וצ גנוציז ַא ףיוא טגָאזעגוצ רעבָא טָאה רע .ןרעדנע

 ,העידי ןייק טינ ךָאנ רימ ןבָאה טציא זיב ,ןטַאטלוזער יד ןייז עידומ
 ןייק ךיילג קעװַא זיא יז זַא ,טגָאז ןעמ .ןעמוקעג טינ זיא ופי ןופ ףיש יד

 ,טורייב

 לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןופ ?עיצַאמלַאד, ףיש יד ןעמוקעג זיא ,ןסינ ט"כ ,תבש

 רעטלַאװרַאפ ןטימ ןעמַאזצ ףיש רעד ףיוא ףױרַא ןענעז רימ .םילוע 175 טימ

 ,רעגריב-י"א רָאנ ףיש ןופ ןײגוצּפָארַא טביולרעד טָאה רע .עיצַארגימע רעד ןופ

 ,ןטנַארגימע ןייק ןזָאלוצּפָארַא טינ גנונדרָארַאפ ַא טָאה רע זַא ,קידנדלעמ

 ןכַאמ טרעדָאפעג ןבָאה רימ ; םילשורי ןוא ופי ןיא ןעוועג עידומ ןבָאה רימ
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 ןבָאה רימ .ןעמוקַאב טינ רימ ןבָאה העידי םוש ןייק .ןינע םעד וצ ףוס ַא
 "יגער רעד ןופ טמַא-עיצַארגימע םוצ ,הפיח ןיא ריעה דעו םוצ טעדנעוװעג ךיז
 "ַאב רימ ןבָאה טמַא-עיצַארגימע ןופ .ןעגנורעלקרעד ןטעבעג ןבָאה רימ .גנור
 ןייק ןזָאלצּפָארַא טינ גנונדרָארַאפ רעייג ַא זיבק :עשעּפעד עדנגלָאפ ןעמוק
 "י"א ןופ ןגערב יד ףיוא ןטנַארגימע

 ,םילשורי ןיא ןייז עידומ ןטעב הפיח ןיא לשומ םוצ קעװַא לענש ןענעז רימ

 טינ ןיא לשומ רעד .םילוע ןעמענּפָארַא ןָאק'מ ןוא קיאור זיא הפיח ןיא זַא
 .קעווַא ףיש יד זיא ןשיװצניא .קנַארק ןעװעג זיא רע ,טמַא ןיא ןעוועג

 ֶל םילוע יד ןזָאלנײרַא טרָאד ןעמ טעװ יצ ןוא ? ופי ןוא

 (1921 ,ינוי ,(18)45 "גנואיירפַאב;)

 ווָא טיר לא רשי

 םָארטש רעטלעטשעגּפָא רעד

 'א -- תבט ה"מ ןופ "?תיללכה םידבועה תורדתסה, רעד ןופ גנוטַארַאב יד...
 ןטספרַאשמַא טריטסעטָארּפ יז רעכלעוו ןיא ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא טָאה טבש

 ןרעלעמשרַאפ ןוא ןצענערגַאב וצ גנוריגער רעד דצמ ןוואורפ עיינ יד ןגעק
 .י"א ןייק ןדיא יד ןופ ןעמוקנײרַא סָאד תורמוח-בָאגוצ ןוא ןעגנושטייטסיוא ךרוד
 עכלעוו ,ןסַאמ:רעטעברַא יד ןופ הילע רעד ןיא טּפיוהרעביא ןפערט ןוואורּפ יד
 .עצַארּפ רעייז טימ דנַאל סָאד ןעיוב ןעמוק

 ריא ןיא טָאה (רדא ט--) םירחבנה תפסא רעד ןופ עיסעס עטייווצ יד
 רעד ןיא ןעגנוצענערגַאב יד; זַא ,טריטַאטסנָאק הילע רעד ןגעוװ עיצולָאזער
 ןופ טכער-דגורג יד ןוא בושי םענופ ןבעל ןפיוא טַאטנעטַא ןַא ןענעז הילע
 עלַא רַאפ דנַאל רעזנוא ןופ ןרעיוט יד ןענעפע ןרעדָאפ רימ ןוא ,קלָאפ ןשידיא
 ,"דנַאל סָאד ןעיוב ןעמוק סָאװ ,תוחוכ עשירעפעש ,עשירפ

 עלעיצעּפס ןייק טינ טפַאש יז סָאװ ,רָאנ טיג ,טייז ריא ןופ ,גנוריגער יד
 ןיא ןטקנוּפ עלַאמרָאנ יד ןופ ענייא טציא זיא סָאװ ,עזָאלסטעברַא רַאפ ןדנָאפ
 ןָא רעגניפ ַא ּפַאלק ַא טיג ללכב טיג יז רָאנ ,ןעגנוריגער עלַא ןופ טעשזדויב

 ןבעגרעביא ךיז יז טימַאב ןטעברַא עריא ,עזָאלסטעברַא יד תבוטל רעגניפ ַא

 א ןבעגעגרעביא סנטצעל יז טָאה רעמָאט ןוא ,טנעה עשידיא ןיא טיג עדַארג
 ןזָאלטנעצָארּפ םעד קנַאד ַא ךיא סע זיא ,טנעה עשידיא ןיא טעברַא לקיטש

 ןייגנייא טזומעג ךָאנ טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ טידערק
 עשידיא יד טיג ןעמ סָאװ ,ןזיירּפ יד ןופ ץנערעפיד יד ןלָאצוצסיוא ףיוא ךיוא
 .רעטעברַא עשיטפיגש עגיליב יד ןופ רעמ רעטעברַא

 -ַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ףיוא טלַאפ הילע רעד ןופ טסַאל רעצנַאג רעד
 יד רַאפ הילע רעד ףױא ןבעגעגסיוא יז טָאה ,ליּפשייב םוצ ,ױזַא .עיצַאזינ
 ץרעמ ןוא רַאורבעפ ,רַאונַאי ,192/ רעבמעצעד ,רעבמעווָאנ ,רעבָאטקָא ןטַאנָאמ
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 עלַא ןופ טנעצָארּפ 17 טפערטַאב סע סָאװ ,טנופ עשיטּפיגע 26,005 -- 2
 ךָאנ ףרַאד ןעמ .טייצ רעטנָאמרעד רעד רַאפ ,לארשי-ץרא ןיא ןבַאגסיוא עריא
 "גוזַאב ןוא בושי רעצנַאג רעד עכלעוו ,ןבַאגסיױא ערערעמ יד וצרעד ןענעכערוצ
 ליפ ןופ טעשזדויב םעד עקַאט טעטסַאלַאב סע סָאװ) טפַאשרעטעברַא יד רעד
 ,הילע רעד ףיוא סיוא ןעגנערב (תוצובק

 וצ גנַארד ַאזַא סױרַא ןזייו תולג רעד ןוא י"א ןיא בושי רעשידיא רעד

 "י"א רעד ןופ ןעלטימ עשינָאקַארד עלַא ץָארט זַא ,הילע רעד ךרוד ךיז ןטפעהַאב
 -ברוד ןיא זיא עכלעוו ,םילוע לָאצ ַא ךעלטַאנָאמ ןירַא ךָאד טמוק ,גנוריגער
 רענעלק ליפ טינ ןוא 1921 רַאפ לָאצ עכעלטינשכרוד יד רעדייא ,רעסערג טינש

 -- זויא 1920 ןטַאנָאמ 4 עטצעל יד רַאפ לָאצ עכעלטינשכרוד יד) 1920 ןיא יו

 4 עטשרע יד רַאפ ;715 -- זיא 1921 ןיא טָאנָאמ ַא ןיא ךעלטינשכרוד 7
 ,(901 -- ךעלטינשכרוד 1922 ןיא ןטַאנָאמ

 -עג טלָאװ סָאװ ,הילע רעד ןופ קלח רעטסדנימ ןייק רעבָא זיא לָאצ יד
 יד ךיז טקרַאטש סע ...,י"א ןופ ןרעיוט יד ףיוא רעסעלש יד טינ ןעוו ,ןעגנַאג
 ןטכיש ערעטיירב ןוא ערעטיירב ץלַא ןגױצעגנײרַא ןרעוו סע ,גנוגעוװַאב-םיצולח

 עוויטקודָארּפ עלַא יד ;גנַארד-הילע םעד ןיא טפַאשרעטעברַא רעשידיא רעד ןופ
 ןעגנוצענערגַאב-הילע יד ןענעז רקיעב לייוו ,ָאד ןביילברַאפ רעבָא ןזומ תוחוכ
 ."תוחוכ עשירעפעש עשירפ, יד ןגעק טעדנעוועג

 הילע רעד ןגעװ טרָאװ ריא טָאה טפַאשרעטעברַא עקידלארשי-ץרא יד
 ...םירחבנה-תפסא יד טגָאזעגסױרַא ךיוא טָאה טרָאװ עקיטיונ סָאד .טגָאזעג

 -ַאלקעד עלַא רעביא ,ןדנוב ,סעגיל ,ןסערגנָאק ,ןרָאפנעמַאזוצ עלַא רעביא

 רעזנוא ןעגנילק ץלָאטש ןוא ךיוה זומ -- ןעגנואָארד ןוא ןטסעטָארּפ ,סעיצַאר
 ,לארשי-ץרא ןיא ץַאלּפ-סטעברַא ןלַאנָאיצַאנ ַא ףיוא גנורעדָאפ

 ןפרַאד לארשי-ץרא ןיא דרַאגנַאװַא רעזנוא ןופ ףור-טסעטָארּפ םעד ףיוא
 .ָאכע ןקיטכעמ ןוא ןקיכליה ַא טימ ןרעפטנע ןסָאמ עקידנטעברַא עשידיא יד

 (1922 יַאמ 31 ,"גנואיירפאב;)

 ןעגנורעטש ןופ םי םעד ןטלַאּפש

 ןיא קידנעמוקפיונוצ ךיז ,ןליוּפ ןיא *ץולחה; ןופ ץנערעפנַאק עטירד יד
 -סינויצ רעד רַאפ ,דנַאל ןיא רובצ-רעטעברַא ןרַאפ העש רערעווש רעייז ַא

 ןופ ןייזטסואווַאב ןיא טרימַאלקָארּפ ,הילע רעד רַאפ ןוא גנוגעווַאב רעשיט

 ןפיוא ייס ןוא ןשיטילָאּפ ןפיוא ייס ,סיזירק םוש ןייק זַא ,תוירחא רעלופ

 ןופ ןעמוק ייז ייס ,ןעגנוצענערגַאב ןוא תוריזג םוש ןייק ,טיבעג ןשימָאנָאקע

 רַאפ ןרַאּפשרַאפ טינ ןלעװ ,קינייװעניא ןופ ןעמוק ייז ןעוו ייס ןוא ןסיורד

 ערעזנוא ןעקנערשַאב ןעגניווצ טינ זנוא ןלעוו ןוא דנַאל םוצ געוו םעד זנוא

 ,הילש עיירפ רַאפ ןעגנורעדָאפ

 ךיז טעוו העש רעקיזָאד רעד ןיא אקוד זַא ,טרימַאלקָארּפ ץנערעפנַאק יד

 ,םירבח ענייז ןופ הילע יד ןקרַאטשרַאפ וצ ןעגנערטשנָא "ץולחה; רעד
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 רעד ןיא ןסילשנָא ךיז ןוא ןעגנורעטש ןופ םי םעד ןטלַאּפש ןלעװ סָאװ

 ,דנאל ןיא טפַאשלעזעג-רעטעברַא

 דנַאל ןיא םירבח יד וצ גנורעדָאפ ַא טימ ךיז טעדנעוו ץנערעפנַאק יד
 עדנטעברַא יד ןופ הילע יד ןקרַאטשרַאפ וצ ידכ ,ןעלטימ עלַא ןעמענוצנָא
 רַאפ ףמַאק ןקיליײה רעייז עיגרענע רעצנאג רעד טימ ןצעזרָאֿפ ןוא םיצולח
 ,הילע רעטיירב א רַאֿפ דנַאל ןופ ןרעיוט יד ןענעפע

 (1923 ,"םיכיראתו תוטלחה)



 ג נו גע וה ַא ב - טל עוו

 רָאפנעמַאזװצ-טלעוו ןטייווצ ןופ ןסולשַאב

 "ץולחה , ןופ
 (1998 ץרעמ ,ןילרעב)

 ,הרשכה

 -סגנודליבסיוא יד ןריזינַאגרָא וצ קיטיונ רַאפ טלַאה ץנערעפנָאק יד .א
 םייב קיטיונ סרעדנוזַאב ןענעז עכלעוו ,ןכַאפ יד ןיא ךעלכעזטּפױה ,ןטייקכעלגעמ
 -דנַאל .ב ,.צ) אצמנב קינייװ ןדיא ןשיווצ ןענעז עכלעוו ןוא דנַאל ןופ יובפיוא

 ,טכוצ-תופוע ,טכוצ-דרעפ ,טכוצ-יפ יירעפיש .,יירעשיפ ,טעברַא-יוב ,טעברַא
 ,(.לג .ד .א

 גונעג ןעמוקַאב רבח רעד זומ גנודליבסיוא רעכעלכַאפ רעד טָא ןיא .ב
 ידכ ןוא ךַאפ ןייז ןיא דילגטימ רעכעלצינ ַא ןרעוו ןענָאק וצ ידכ ,ןשינטנעק
 ,אפוג י"א ןיא טעברַא ןייז ןיא ךיז ןקידנעטשלופרַאפ ןענָאק וצ רעטעּפש

 -ףַאפ וצ ךעלגעממוא זיא'ס עכלעוו ןיא ןכַאפ ןיא רָאנ :גנוקרעמַאב
 טכַאמעג ךיוא טעברַא-סגנוקידנעטשלופרַאפ יד זומ ,י*א ןיא ךיז ןקידנעטשלופ
 .רעדנעל-תולג יד ןיא ?ץולחה, ןכרוד ןרעוו

 :ןגעוו יירד ןופ םענייא ןיא טריפעג טרעוו טעברַא-סגנודליבסיוא יד .;ג
 ,סעמרעפ עכעלטפַאשטריװדנַאל) ןטלַאטשנַא ענעגייא ןופ גנודליב ךרוד (1

 ,(.לג .ד .א ןסרוק עלענָאיסעּפָארּפ ,ןעיירעקרעװטנַאה
 ,ןלעטרַא ןופ גנוריזינַאגרָא ךרוד (2
 ןבירטַאב עטַאװירּפ ןיא םירבח ןופ גנונדרָאניײא ךרוד(6
 ןופ לָאצ יד ןרעסערגרַאפ וצ ןגרָאז וצ ביוחמ ןענעז סעיצַאזינַאגרָא יז ,ד

 -קעלָאק ףיוא טיובעג ןרעוו ןפרַאד סָאװ ,ןטלַאטשנַא-סגנודליבסיוא ענעגייא יד
 ןטלַאה סָאװ ,ןטפַאשרעּפרעק סלַא ןקיטסעפרַאפ ןוא יז ןרעסעבסיוא ,תֹודוסי עוויט

 ןעגנוגנידַאב-סטעברַא יד ןרעו טרעסעברַאפ ןזומ קעווצ םעד וצ ,סיוא ןיילַא ךיז
 ,רענעמכַאפ עקידנעטש ןרעוו ןגיוצעגוצ ןזומ'ס ןוא ןטלַאטשנַא עקיזָאד יד ןיא
 ,ןטלַאװרַאפ ייז ןלָאז ןוא טעברַא רעד ייב ןענרעל ןלָאז סָאװ

 -םירבח ןרעוו טעדליבעגסיוא ןלָאזס ,קיטיונ רַאפ טלַאה ץנערעפנָאק יד .ה

 ךָאנ ,םירבח עקיזָאד יד .עירטסודניא ןוא טפַאשטריװדנַאל רַאפ ןרָאטקורטסניא
 ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ףליה רעד טימ ןרעו טעדליבעגסיוא ןלעוו ייז יו םעד
 תושר ןיא ןייטש ןוא תולג ןיא גנַאל טייצ ַא ןביילב וצ ןייז בייחתמ ךיז ןזומ
 ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ

 עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ענײמעגלַא יד ףיוא טרעדָאפ ץנערעפנָאק יד
 "גנורעדנַאװנייא ןוא טעברַא רַאפ טמַא; ריא ןופ טייקיטעט יד ןסַאּפוצוצ י"א ןיא
 וצ .טעברַא-סגנודליבסיוא ןייז ןופ ןוא "ץולחה; םענופ ןשינעפרעדַאב יד וצ
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 ןקיזָאד םייב ןענדרָאנײא עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ענײמעגלַא יד ףואד קעווצ םעד
 רעד ןופ עגַאל רעד ןגעוו עיצַאמרָאפניא רעיונעג רַאפ גנולײטּפָא ןַא טמָא
 רעד ידכ ,ןטעברַא עטנַאלּפעג יד ןגעװ ןוא שירטסודניא ןוא טפַאשטריװדַאל

 ץנערעפנָאק יד .טייקיטעט-סגנוטייירגוצ ןייז םעד וצ ןסַאּפוצ ןענָאק לָאז *ץולחה;

 עקינייא ןקישוצסורַא עיצַאזינַאגרַא-רעטעברַא עניימעגלַא יד ףיוא ךיוא טרעדָאפ
 ."ץולחה,; םענופ טעכרַא טגנודליבסיוא יד ןריפוצנָא ידכ ,רעהַא םירבח

 עלַארטנעצ ַא ןפַאשעג טרעוו "ץולחה, םענופ ימלוע זכרמ םעד ייב .ז
 ימלוע זכרמ ןופ דילגטימ ןייא ןופ טייטשאב סָאװ ,גנודליבסיוא רַאפ עיסימָאק
 טייצ ןופ ןכוזַאב סָאװ ,עירטסודניא ןוא טפַאשטריװדנַאל רַאפ רענעמכַאפ ןופ ןוא
 רעקידנעטש ןיא טייטש עיסימָאק עקיזָאד יד ,ןטקנופ-סגנודליבסיוא יד טייצ וצ
 ךיוא ,לארשי-ץרא ןיא ?גנורעדנַאוװניײא ןוא טעברַא רַאפ טמַא; ןטימ גנודניברַאפ
 "סגנודליבסיוא ןַא טריזינַאגרָא טרעוװ "ץולחח, ןופ טעטימָאק-סדנַאל ןדעי ייב
 לָאמ ןייא .עיסימָאק-לַארטנעצ רעד טימ גנודניברַאפ ןיא טייטש סָאװ ,עיסימָאק
 סעיסימָאק-סגנודליבסיוא יד ןופ רעטערטרַאפ יז ךיז ןעלמַאזרַאפ רָאי בלַאה ַא ןיא
 ןוא ןעמעלבָארּפ-סגנודליבסיוא יד טלדנַאהַאב סָאװ ,"ץנערעפנַאק"הרשכה, ַא וצ
 ,ןשינעפרעדַאב יד טסעפ טלעטש

 ,הילש
 ןיא "ץולחה; םענופ גנוקילײטַאב יד זַא ,טריטַאטסנָאק ץנערעפנָאק יד .א

 ןופ ןשינעפרעדַאב יד גונעג טינ טכערּפשטנַא גנורעדנאוונייא רענײמעגלַא רעד

 בייחמ זיא ץנערעפנָאק יד ,טפיטראפ ןוא טרעטיירבראפ ןרעוו זומ ןוא טייצ רעד

 "אווק ןוא ויטַאטיטנַאװק הנחמ-"ץולחה; יד ןקראטשראפ וצ סעיצַאזינַאגרָא יד

 ,ןויטַאטיל

 "ַאגרָא רעד רַאפ ןעייטש סָאװ ןטייקירעוװש יד טכַארטַאב ןיא קידנעמענ .ב

 רעד ןופ גנולײטּפָא-גנורעדנאונייא רעד זַא ןוא גנורעדנַאוװסיױא רעד ןופ גנוריזינ

 ןטייקירעווש עקיזָאד יד ןעגנולעג טיג ךָאנ זיא י"א ןיא עוויטוקשזקע רעשיטסינויצ

 תולג ןיא ןרעוו ןֿפַאשעג לָאז ס קיטיונ ראפ ץנערעפנָאק יד טלַאה ,ןקיטײזַאב וצ

 "גַאװסיױא רעד ןופ גנוריזינַאגרָא רעשינכעט רעד רַאֿפ ץנַאטסניא עלארטנעצ ַא

 "רעטעברַא רעד ןופ גנוריזינַאגרָא יד זַא ,טרעדָאפ ןוא עּפָאריײא ץנַאג רַאפ גנורעד

 "-רעטעברַא רעד ןופ טנעה יד ןיא ןרעװ ןבעגעגרעביא לָאז גנורעדנַאוסיױא

 ,גנוגעװַאב

 ינַאגרָא דנַאל יד ןוא ימלוע זכרמ םעד טעטכילפרַאפ ץנערעפנָאק יד .ג

 יד ןיא גנוקילײטַאב רעונוא ןופ גנורעסערגרַאֿפ רעד רַאפ ןגרָאז וצ סעיצַאז

 רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשינכעט רעד ןופ ןגייווצ עלַא ןיא ןוא רעטמע-עניטסעלַאּפ

 ןענעז ייז ואוו ןעגנולײטּפָאסטעכרַא ןופ גנופאש רעד רָאֿפ ,גנורעדנאווסיוא

 -ייטרַאפ רעד רַאפ ןוא סעיצקנופ שרעייז ןופ גנורעטיירברַאפ רעד ראפ ,ָאטינ ךָאנ

 ,ייז ןיא ןסערעטניא-סגנורעדנַאװ ערעזנוא ןופ גנוקיד

 ךיז טעוו עּפָאריײא ןופ גנורעדנאוסיוא יד זַא ,טכַא ןיא קידנעמענ .ד

 ןופ ץנערעפנָאק יד טרעדָאפ ,עינעמור ךרוד געוו םעד ןיא ןרירטנעצנָאק טציא

 עקיטרָאד יד ןרעסעברַאפ וצ ןטערטוצוצ דלַאב עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד
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 דנַאטשוצ ןכעלקערש ַא ןיא טציא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןעגנוגנידַאב-עזיירכרוד
 ,ץַאלַאג ןיא זיוה-רערעדנַאװסיוא ןדנעכערּפשטנַא ןַא ןעיוב ןבייהנָא דימו ףכית ןוא

 עשילגנע יד רַאפ גנולָאצּפָא עכיוה יד זַא ,טריטַאטסנָאק ץנערעפנָאק יד .ה
 טגײל רעײטשיּפָאק םענופ הרזג עקידנקירעדינרעד יד סרעדנוזַאב ןוא ,עזיוו
 יד טקידעש ןוא גנורעדנַאװסױא-רעטעברַא רעד ףיוא רעווש סרעדנוזַאב ךיז
 טרעדָאפ ץנערעפנָאק יד .י"א ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד ןופ ןסערעטניא
 ןקיזָאד םעד ןקיטייזַאב וצ ןעלטימ ןעמענוצנָא עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד ףיוא
 ,געוו רעזנוא ןופ ףגנ-ןבא

 -קיסעמסינטלעהרַאפ יד ןרעױדַאב טימ טריטַאטסנָאק ץנערעפנָאק יד !ו
 יד סָאד ןוא ,גנורעדנַאװסיױא רעד ןיא תוצולח יד ןופ גנוקילײטַאב עכַאװש

 -עפנָאק יד ,ייז וצ טסַאּפעגוצ טינ ןענעז "ץולחה;, ןופ ןטלַאטשנַא-סגנודליבסיוא

 רעד ןופ גנוקרַאטשרַאפ יד רַאפ ןגרָאז וצ סעיצַאזינַאגרָא יד בייחמ זיא ץנער
 ענעי ןופ גנולקיװטנַא רעד ךיז ןעמדיוו ןוא תוצולח יד ןופ גנורעדנַאװסיוא
 -טריוו-זיוה) תוצולח יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד וצ ןסַאּפ סָאװ ןכַאפ-סגנודליבסיוא
 יירעזעלג ,יײרעכלַאק ,ײרעטסַאלפ-ןייטש ,טכוצ-ןעניב ,טכוצ-תויח ,סנירג, טפַאש
 ,(,לג ,ד .א

 עיונעג ַא ןרעוװ טריפעג לָאז סע קיטיונ רַאפ טניפעג ץנערעפנָאק יד .ז
 ןענדרָאנײא רעייז ןופ ןוא םיצולח יד ןופ גנורעדנַאװניא רעד ןופ קיטסיטַאטס

 ,ימלוע זכרמ םעד ךרוד טכַאמעג ןרעוו ףרַאד טעברַא עקיזָאד יד .דנַאל ןיא ךיז
 "י"א ןיא גנורעדנַאװניײא ןוא טעברַא רַאפ טמַא; םעד טימ ןעמַאזוצ

 (1923 ץרעמ ,12--13 "קלָאפ-סטעברַא;)

 ןוָאנבוד ועמש ןופ גנוסירגַאב

 "ץולחה, ןופ רָאפנעמאזוצ-טלעוו ןט2 םוצ

 ,רעדירב עגנוי עניימ

 יד ןופ געט יד ןיא עלעגיוורעדניק רעייא ייב ןענַאטשעג ןיב ךיא

 רוד םעיינ ַא ןעז וצ ךעלקילג ךיא ןיב טציא ןוא ,ו"ליב יד ,םיצולח עטשרע
 ךיא .,טלַא ןיוש טרעוו סָאװ ,טלעוו ַא ןיא טפַארק-טנגוי טימ לופ ,םיצולח ןופ

 ריא זַא ,ףָאה ןוא רָאפנעמַאזוצ-"ץולחה, ןטייווצ םעד ֹוצ ,רעדירב ךייא סירגַאב
 ןײמעגלַא ןיא ןקרַאטש וצ ןוא דנַאל רעזנוא ןיא ןעמוק וצ ןייז הכוז טעוו
 ןיא רעטנעצ ןלַאנָאיצַאנ ַא ןפַאש וצ טַאדנַאמ רעטסרעכיז רעד זיא סָאד .הילע יד
 ,תובָא ערעזנוא ןופ דנַאל םעד

 גנובעלפיוא רעלַאנָאיצַאנ ןופ סורג םעד טימ

 ווָאנבוד ןועמש



)1924 - 1928( 

 הילע עטרעפ יד

 גנוגעװַאב רעד ןופ סקואוו

 הרשכה עשיצולח

 טעברַא-רוטלוק

 "ריעצה ץולחח,

 גנוגעוַאב-טלעוו

 "?ץולחה, ןופ לבוי





)1924 -- 1928( 

 טָאה סָאװ ,סיזירק ַא טימ טקידנעעג ךיז טָאה הילע עטירד יד

 -רַאפ ןוא רעננוה ,טייקיזָאלסמעכרַא עסיורג א ןיא טקירדעגסיוא ךיז
 יהילע עשיצולח יד ןקיטשרעד סָאד ןוא ןסַאמ-רעטץעברַא יד ןופ גנולּפייװצ

 ףוס ןיא ךָאנ ןזייוו ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה םיזירק ןופ םינמיס עטשרע יד

 ןגיוצרַאפ ךיז ןוא טקראטשעג רדסכ ךיז טָאה םיזירק רעד ןוא ,2

 יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו ,1924 ןופ טפלעה רעטשרע רעד זיב

 ,הילע עטרעפ

 יד ןופ עיצאדיװקיל רעד טימ ןבױהעגנָא ךיז טָאה םיזירק רעד

 -םטעברַא רעטסקיטכיוו רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ןעיײסָאש יד ףיוא ןטעברַא

 -י"א יד .הילע רעטירד רעד ןופ דַאירעּפ ןיא םילוש עיינ יד רַאֿפ גייווצ

 -פעשַאב ןבױהעגנָא טָאה יז ,טעשזדוב ריא טרענעלקרַאפ טָאה גנוריגער

 טנעה-סטעברַא עשיכבארא עקיליב ,םיצורית ענעדישראפ רעטנוא ,ןקיט

 ןיא .ןטעברא עכעלטנפע ןופ לָאצ רענעפמורשעגנייא-קרַאטש רעד ייב

 רַאֿפ טמא ןכרוד טריפעגכרוד ןטעברַא-סגנוריגער יד ןבָאה 1921 ץרעמ

 עלַא ןופ טנעצָארּפ 89 ןֿפָארטַאב תורדתפה רעד ייב ןֿטעברַא עכעלטנפע

 טנעצָארּפ רעד זיא 1992 ביײהנָא רעבָא ,טמַא ןכרוד טריפעגכרוד ןטעברַא

 ךָאנ ןענעז סעינַאלָאק עכעלטפאשטריודנַאל עשידיא יד .1.9 זיב ןלַאפעג

 -חמחלמ יד ןיא ןעמוקאב ןבָאה ייז סָאװ ּפעלק יד ןופ ךיז וצ ןעמוקעג טשינ

 .עזָאלסטעברַא רעטנזיױט יד ןעמענפיוא טנעקעג טשינ ןבָאה יז ןוא ןרָאי

 בַארַא ןופ גהנמ םעד ןיא טרעמאלקעג ךָאנ ךיז ןבָאה ןטסינַאלַאק ליפ

 רָאנ ןליוו ןטסעב םייב ןבַאה םינושי-רעטעברַא עיינ יד ןוא ,טעברַא רעש

 ,םיצולח עזָאלסמעברַא יד ןופ לָאצ עניילק רָאנ א ןעמענפיוא טנעקעג

 .ךָאװ ַא געט 25 זיולב טעברַאעג ןבָאה ןשטנעמ רעטרעדנוה

 "רעד ןסַאג יד ןיא ןעננַאגעגמורַא ןוא טרעגנוהעג ןבָאה רעטעברַא יד
 1924 בײהנָא .דנאל סָאד ןזָאלרַאפ ןבָאה ליפ ,טלפייװצרַאפ ןוא ןגָאלש

 ןשיווצ ,טעטמש יד ןיא בור'ס ,עזָאלטטעברַא 2800 דנאל ןיא ןעוועג ןענעז

 .עזָאלסטעברַא עכלאה -- עקירעכיא יד ןוא ,טעברַא םוש ןָא לטירד א יז

 -סטעברַא יד רַאפ טעכברַא ןפַאש וצ ףמַאק ַא ןבױהעגנָא טָאה תורדתפה יד

137 
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 -רַא ןבעג ןופ עיצקַא ןַא טריפעגכרוד טָאה טפַאשרעטעברַא יד .עזָאל

 (=.טנופ םנזיוט עכעלטע טכַארבעג טָאה סָאװ ,געט-סטעב

 ןרָאװעג םילשורי ןוא הפיח ןיא ןענעז עגַאל רערעווש רעד ץָארט

 -רַא עשידיא ךרוד טשינ ןלַאטרַאװק עצנַאג ןליפַא ןוא רעזייה טיובעג

 ןטינשעג ןבָאה רעטעברַא עשידיא טקיטפעשַאב ןבָאה סָאװ יד ןוא ,רעטעב

 ןרעבָארעד , גנוזָאל םעד טיינַאב ןעמ טָאה געט ענעי ןיא .ןעניול ערעייז

 ךיז טימ ןרָאװעג טריפעג זיא סָאװ ףמַאק ַא ,"תובשומ יד ןיא טעברַא יד

 בייהנָא .חילע רעטייווצ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ךָאנ הלּפמ ןוא גיז ןדנטמייב

 -סױרַא ףיוא עּפורג עסיורג ַא ביבא לת ןיא טריזינַאגרָא ךיז טָאדה 4

 ןייק סױרַא ןענעז רעמעּפש טייצ ַא .סעינַאלָאק יד ןיא טעברַא ןכוז ןייגוצ

 יד ןּפַאשעג ןוא רעטעברַא ץעזָאלסמעברא קילדנעצ עכעלטע הוקת התּפ

 ןטריזינַאנרָא ןופ דָאירעּפ םעד טנפעעג טָאה סָאװ ,"רבעמ , הרובח

 ןופ ליצ רעד .עינָאלָאק רעד ןיא רעטעברַא ןּפורג עצנַאנ ןופ ןיײנסױרַא

 הבשומ רעד ןיא טעברא יד ןרעבָארעד וצ :ןעוועג זיא הרובח רעד

 ףיוא רעטנעצָארּפ עטמיטשַאב ףיוא ןטעברַא עצנאג ןופ ןעמעננָא ןכרוד

 זכרמ ןופ גנוקיטעטשַאב ןוא חרובח רעד ןופ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ רעד

 סלַא ,םירבח יד ןופ גנודליבסיוא עכעלטּפַאשטריװדנַאל ךיוא יו ,יאלקח

 ןעוועג ןענעז חרובח רעד ןופ ןרעק רעד .עיצַאזינָאלַאק וצ גנוטיירנוצ

 רעד ןופ םידיחי ןפלָאהעג ןבָאה'ס ןעמעוו ,הילע רעטירד רעד ןופ םילוע

 ."הוחא , הצובק רעד ןופ הילע רעטייווצ

 "םורדה , הרובח ַא תובוחר ןיא ןּפַאשעג ךיז טָאה 1924 רעמוז ןיא

 ַא ןוא הרדח ןיא "ןורמושה , חרובח ַא ןפַאשעג ךיז טָאה רעמעּפש ןוא

 ,לאנבי ןיא "לילנה , הרוכח

 א ,קַאבאט ייב ןעוועג זיא סעינָאלַאק יד ןיא טעברַא-טּפױה יד

 -סגנולקיוװטנַא עסיורג טָאה רע זַא טכידעגסיוא ןאד ךיז טָאה סָאװ גייווצ

 ידתסה רעד ןופ רעטנעצ רעכעלטּפַאשטריוודנאל רעד .ןטייקכעלנעמ

 -קַאבַאט יד רַאפ ןטקַארטנַאק עקינייא ןסָאלשעג טָאה (יאלקח זכרמ) תור

 טָאה זייווכעלסיב .רעמעברַא 1200 ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטעברַא

 -ַָאק יד ןיא טעברַא רעשידיא ןופ טנעצָארּפ רעד טרעסערגרַאֿפ ךיז

 עשידיא ןלעפסיוא ןביוהעגנָא טרָאד ןיוש ןבָאה רעטעּפש ןוא ,סעינָאל

 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא הילע עטרעפ יד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו .רעטעברַא
 יד ןיא טעברַא ןענופעג םילוע עיינ לָאצ עשּפיה א ןבָאה ,1924 ןופ

 "ב קלח ,תילארשייץראה םילעוּפה תעונת ,יקסבלסרב השמ (
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 רעד ןופ םילוע יד ךרוד טרעכָארעד ןרָאװעג ןענעז םָאװ ,סעינָאלַאק

 ,הילע רעטירד

 ,דנַאל ןופ גנורעדנַאוװסיוא יד ןסקַאוועג קרַאטש זיא םיזירק ןבילוצ

 ,(' 8460 --- 1923 ןיא ןוא ,ןדיא 1508 דנַאל סטָאד ןזָאלרַאפ ןבָאח 1992 ןיא

 . 1928 לירּפַא ןיא ןבירשעג טָאה ןַאסלענעצַאק לרעב

 -סטעברַא םורא טייג רעטעברַא רעד ,קירעגנוה ויא רעטעברַא רעד,

 -רעמעברַא ןופ ,רוביצ ןצנַאג םעד ןעמונעגמורַא טָאה םעלק רעד .זָאל

 וצ םיוא טקוק סָאװ ,רענאל ןיא טציז סָאװ הלוע םעד זיב ןאמכַאפ

 טרעוו רעטעברא רעד .טיורב-לטץעכ ןוא ןייגקידייל ןופ ּפמוז םעד ןזָאלרַאֿפ

 ,ןבעל ןוויטקודָארּפ א ףיוא גנונפַאה יד טרילראפ רע .ןכָארבעצ קיטסייג

 רעד ןיא טייקכעלגעמ-ץנעטסיזקע עכעלשטנעמ ןזיא'ס עכלעוו 8 ףיוא

 , "בורח טרעוו טלעוו ןייז .טענרא

 רעטייווצ רעד ןיא ןרעדנע וצ לאקידַאר ןבױהעגנָא ךיז טָאה עגַאל יד

 עקיזָאד יד .הילע עטרעפ יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו ,1924 ןופ טפלעה

 -מריוו םעד ןופ טַאטלוזער םלַא ,ןליוּפ ןופ ןעמוקעג ןטסגייממא זיא הילע

 רץעטסינימ-ץנַאניפ ןשיליוּפ ןופ תוריזת-רעייטש יד ןוא םיזירק ןכעלטּפַאש

 ,ןלוּפ ןיא םאלקלטימ ןשידיא םעד ןֿפָארטעג רעווש ןכַאה טָאװ יקסבַארג

 -טסבלץעז ןופ ןלַאֿפ ןוא ןטָארקנַאב לָאצ יד ןפקשוועג רדסכ ןאד ןענעז'ס

 טָאה םיובנירג קחצי .ןמנאקירבאפ ןוא םירחוס עשידיא ןשיווצ דרָאמ

 : עגַאל יד טרעדלישעג יוזַא ןאד

 ,ןעננוניישרעד קורדסיױא םוצ ןעמוקעג טציא ןענעז ןלױּפ ןיא,

 -טסעפ ןבָאה רימ ןעוו לָאמנייא טשינ טדערעג ןבָאה רימ עכלעוו ןגעוו

 רַאֿפ זיא'ס .ערעל רעשיטסינויצ רעזנוא ןוֿפ ןּפיצנירּפטנורג יד טלעטשעג

 -טפאשלעועג ןיא גנורעדנע עפיט עדעי זא ,רָאלק ןעוועג קידנעטש זנוא

 ,עיצולָאװער עדעי ,רדס-םנכעל ןש'הכולמ ןיא רעדָא ,רדס-סנבעל ןכעל

 ןופ דנַאל ןיא ןעניואוו סָאװ ןדיא יד טפערט ,גנואיירפאב-רעקלעפ עדעי

 יד ןופ ךָאי ןופ טיירּפַאב ךיז טָאה סָאװ דנַאל ןיא רעדַא עיצולַאװער רעד

 עגונב -- חוכ-סמַאנפיױא רעד .קירעביא ייז ןופ ליפ טכאמ ןוא ,עדמערפ

 ,ןבעל םוצ ןענאטשענגפיוא זיא סָאװ הכולמ רעשיליוּפ רעד ןופ -- ןדיא

 סרעדנוזַאב ,ןלייט ערעדנוזַאב עריא ןופ חוכ-סמאנפיוא ןופ רענעלק זיא

 .תוכולמ עכייר ןוא עסיורג ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ןלייט יד ןופ

 -ָאקע יד ןופ גנורעדנע יד טכַא ןיא ןעמענ ןעלעוו רימ בוא ןוא --- -- --

 "ג קלח ,הדובעה תעונתו תונויצה תודלותב םיקרּפ ,ילאומש השמ (2
 "פרת ןסינ ,"סרטגוק, 43
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 ןעמעוו רַאפ ,קרַאמ ןשיסור םעד ןרילרַאפ סָאד ,ןעגנוגנידַאב עשימָאנ

 גירק ןרַאפ הסנרּפ טאהעג ןבָאה'ס ןעמעוו ןופ ןוא טעברַאעג ןבָאה'ס

 טשרעה סָאװ ,םעטסיס-ץיצקעטַארּפ עכעלרעניא יד ,ןדיא ליפ רעייז

 ןלָאּפָאנָאמ עטעדנירנעג יד ,דנַאטשלטימ ןשילוּפ םעד תבוטל ןלױּפ ןיא

 ןדיא יד ןפערט סָאוװ ,רצוא-סגנוריגער ןופ תוסנכה יד ןרעסערגרַאפ וצ

 רימ סָאװ ,ללכ םעד ןופ גנוטיידַאב יד ןייטשרַאפ רימ ןלעוװ ןַאד ---

 ןדיא יד יבנל ןלױּפ ןופ טייקיאעפסמענפיוא יד זַא ,טלעמשעגטסעפ ןבָאה

 ןוא קירעביא ָאד ןרעוו ןדיא ןפַאמ עסיורג ןוא ,רענעלק ץלַא טרעוו

 ,(+ "דנַאל ןופ טּפוטשעגסױרַא

 60,000 רעביא דנַאל ןיא טכַארבעגניירא טָאה הילע עטרעפ יד

 ; 13,858 --- 1996 ןיא ; 84,896 -- 1998 ןיא ; 18,892 --- 1924 ןיא) .ןדיא

 .(2,178 --- 1928 ןיא ; 8,084 -- 1997 ןיא

 ןפורעגנָא יז טָאה'מ יו רעדָא) הילע רעטרעפ רעד ןופ 8094 ייב

 -עג טָאה -- ("הילעיקסבַארג יד, טסנרע ןיא בלַאה ,סםַאּפש ןיא בלַאה

 -רעדנאנאפ רעלענש רעד זיא טידערק ריא ףיוא .טעטש יד ןיא טמָארטש

 ,הפיח ןוא םילשורי ,ביבא לת ןופ יוב

 רעטרעפ רעד ןופ 0890 ייב ןעמונעגפיוא טָאה סָאװ ביבא לת

 סָאװ טָאטש יד .ננוגעווַאב-יוב עטפאהרעביפ א טכַאמענכרוד טָאה ,הילע

 הילע רעטרעפ רעד ןופ בײהנָא םייב טָאה 1909 ןיא ןענַאטשטנַא זיא

 יד טָאה 1992 ןיא .40,000 -- 1928 ףוס ןיא ןוא תושפנ 10,800 טלייצעג

 -- 1996 ןיא -- רעטעּפש רָאי 4 טימ ןוא רעזייה 1009 טלייצעג טָאטש

 ןענעכייצרַאפ וצ טאהעג ךיוא טָאה סקואוו ןלענש א .רעזייה 0

 ,גירק ןראפ ךָאנ ןעיוב ןבױהעגנַא טָאה'מ סָאװ ,למרכה רדה רעד .הפיח

 קרַאטש ךיז זיא ,טלעטשענּפָא ןרָאװעג רעטעּפש זיא טעברַא-יוב יד ואוו

 -טנא ךיוא ןענעז סע .הילע רעטרעפ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ןסקַאװעצ

 םייב לאיחי תנוכש ןוא ןנאש הונ ,םילנ תב ןלַאטרַאװק יד ןענַאמש

 יד ןסקאװעגרעדנַאנרַאפ ךיז טָאה ָאּפמעט ןרענעלק א ןיא .למרכה רדה

 ,.םילשורי ןיא טייקיטעט-יוב

 ןדיא לָאצ יד ואוו ,וכע ןסָאנעג ךיוא טָאה "יטירעּפסָארּפ , רעד ןופ

 ןביוהעגנָא ךיוא ןעמ טָאה טייצ רענעי וצ .19,400 ףיוא 80 ןופ ןסקַאװעג זיא

 ."קמץ ןופ טָאטש , יד ,הלופע ןלעטשפיוא

 ךיוא זיא ,טייקיטעט-יוב רעד ןיא סקואוו ןסיורג ןטימ ןעמַאזוצ

 -רַאוו 61 ןופ טרָא ןפיוא .ירטסודניא-ןיילק ןוא קרעװטנַאה יד ןסקַאװעג

 ,1925 יִלוי 10 ,"רבדק 4
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 ןעמַאזוצ ןבָאה סָאװ ,1924 לירּפַא ןיא ,ביבא לת ןיא ןקירבַאפ ןוא ןטַאטש

 170 בורק טריטסיזקע ןיױש 1926 ןיא ןבָאה ,רעטעברַא 287 טקיטפעשַאב

 ךיוא ןבָאה טייצ רענעי וצ .רעמעברַא 1780 טימ ןקירבַאפ ןוא ןטַאטשרַאװ

 -בַאפ-טַאקיליפ יד יו ןקירבַאֿפ עסיורג לָאצ א ןעלקיווטנַא ךיז ןבױהעגנָא

 קירבַאפ-ץלַאז יד ,עיצנַאטס-מעטיצירטקעלע סגרעבנטור ,לגיצ ןופ קיר

 יד ןוא "רשנ, קירבַאפ-טנעמעצ יד ,הפיח ןיא ןלימ עסיורג יד ,תילתע ןיא

 לָאצ ַא זַא ,ןענַאמרעד רעבָא ףרַאד ןעמ .א .א הפיח ןיא "ןמש , קירבַאפ-ליוא

 ןעיוב ןבױהעגנָא ךָאנ רעדָא ,תמאה ןעמל ןעמ טָאה ןקירבַאפ עסיורג

 נא ךרוד טיובעגפיוא ןרָאװעג ןענעז ייז רעדָא הילע רעטרעפ רעד רַאֿפ

 .הילע רעטרעפ רעד ןופ ןשטנעמ יד ךרוד טשינ ,ןרָאטקַאֿפ ערעד

 יד ןלעטש ךיוא ןעמ ףראד הילע רעטרעפ רעד ןופ טידערק ןפיוא

 ,טעינָאלָאק יד ןיא טפאשטריווםיסדרפ רעד ןופ גנולקיווטנַא עלענש

 הוקת התּפ ןוא ןויצל ןושאר ,תובוחר סעינַאלַאק יד ןופ טםקואוו םעד

 .ןורש ןופ ןָאיַאר-טרַאּפ ןיא םיכושי עיינ לָאצ א ןופ יובפיוא םעד ןוא

 רעטעּפש ךיז טָאה סָאװ ,הילע רעטרעפ רעד ןופ טײז-ןטָאש יד

 עיצַאלוקעּפש יד ןעוועג זיא ,חדירי ריא ןופ געט יד ןיא ןזיװעגפױרַא טלוב

 -תולג רעד ןופ עווימאנענ סָאד ןריפרעכירַא ןלעוו סָאד ,םישרגמ טימ

 ,ןעמָארק לָאצ עסיורג א ביבא לת ןייק קימַאנָאקע רעשידיא רעקיד

 יו ןסקַאװעג ןענעז סָאװ ,ךעלדײבדזָאזַאג ןוא ןענַארָאטסער ,ןלעטָאה
 .ץגערוקנָאק ערעטיב ַא ךיז ןשיווצ טריפעג ןוא ןגער א ךָאנ ןעמאווש

 "טנַארַאֿפ ןוא ןטסימָאנָאקע ןופ גיוא עפרַאש סָאד טָאה לענש רָאנ

 עסיוועג ןופ ןצנעדנעט עקיד'הנכס יד ןעזרעד רעוט-ןויצ עכעלטרָאװ

 זַא ןבירשעג ייז ןנעוו טָאה ןַאמצייוו .הילע רעמרעפ רעד ןיא ןכירטש

 ןעמאווש יו טכַאנרעביא ןטקַאװעגסיױא ןענעז סָאװ ,ךעלמערק עניילק יד;

 יד .רעצ קינייװ טשינ ןעוועג םרוג רימ ןבָאה ,הפיח ןוא ביבא לת ןיא

 ייז ןופ ליפ ןוא ,ּפימ ןשיצולח ןופ ןעוועג טשינ ןענעז ןשטנעמ עקיזָאד

 ןיא געוו רעייז ןעניפעג וצ ןעימַאב וצ קרַאטש ךיז טכוזעג טשינ ןבָאה

 -םיוקע רעייז ןיא ןבָאה םָאװ עכלעזא ךיוא ןעוועג ןענעז'ס .דנאל םעייג

 ןצנעדנעט עכעלטפַאשלעועגייטנא ןזיוועגסױרַא ףמאק-ץנעט

 ןבָאה ייז ןוא ןטסינויצ ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק ,סיוא טעז ,ןענעז ייז

 -טגנורעדנַאוװנייא םלַא לארשי ץרא ןשיווצ דישרעטנוא ןייק ןעזעג טשינ

 -ַאב רעקילעפוצ רעד ןליּפַא .ןטאטש עטקינײארַאפ יד לשמל ןוא דנַאל

 טפול יד ךיז טימ טגנערב הילע עיינ יד זַא ,טליפעג טָאה רעטכַאבַא

 ירַאפ טָאה הילע רעטרעפ רעד ןנעק קיטירק עפרַאש א .('"ָאטעג, ןופ

 י"שצמו הסמ, ,ןמצייו םייחװ 5
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 רענייא ,דלעפצרַאה .א .(176 טייז ץז) ווָארָאזָאלרַא םייח .רד טכעלטנפע

 מָאה -- ןדָאב ןופ רעזיילסיוא ןוא בושי ןופ ןרענָאיּפ עטסיירט יד ןופ

 עיצַאלוקעּפש-ןדָאב ןופ תערצ עגנ יד טרעדלישענ גנורעטיברַאפ סיורג טימ

 .' טלעג שידיא ןופ ןעמוס עסיורג ןריױלרַאפ ןרעוו סע סָאװ ךרוד

 ףוס ןליפ ןביוהעגנַא ךיז טָאה הילע רעטרעפ רעד ןופ סיזירק רעד

 ,טלעג ןיא לגנַאמ רעד ןעוועג זיא סיזירק ןופ ןמיס רעטשרע רעד 5

 ךיז ןבָאה רעצעלּפ ןוא רעזייה טימ עיצַאלוקעּפש רעסיורג רעד בילוצ

 םייב ּפָאק ןרעביא טקידלושרַאפ ךיז ןעלטימ עטצענערגַאב טימ םינוק יד

 .רעזייה יד ןעיובוצפיוא טלעג ןייק טַאהעג טשינ ןוא םישרגמ יד ןפיוק

 יד ןוא ןטנַאקירבַאפ יד ןטידערק גונעג ןבעג טנעקעג טשינ ןבָאה קנעב יד

 ןגיוצעגסױרַא טייז רעייז ןופ ןבָאה סרָאטסעוװניא יד ןוא רעיוב-רעזייה

 -טנעצָארּפ ענעלָאװשעג רַאפ ןצונַאב וצ ייז ידכ ,ןעמוס עדנטיײדַאב

 יד טרעסערגרַאפ רעמ ךָאנ טָאה טקַאפ רעקיזָאד רעד .סעיצקַאזנַארט

 ,טלעג ןיא לגנַאמ ןופ הלחב

 -רדסכ יד טלעטשענּפָא לכ טדוק ךיז טָאה סיזיוק ןופ ביײהנָא ןטימ

 רַאפ פאלק רעטסערג רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא גנוגעװַאב-יוב עדנסקַאװ

 .ןסקאו לענש ןביוהעגנָא טָאה עזָאלסטעברַא לָאצ יד .הילע רעטרעפ רעד

 "עד ןיא ;עזָאלסטעברַא 1000 ןעוועג ןיוש ןענעז 1998 רעבָאטקָא ןיא

 טיול .8900 -- 1927 ןיא ןוא 7000 -- 1996 ינוי ןיא ; 4000 -- רעבמעצ

 ןרָאי יד ןיא ןענעז ,(רימנ) יקסבורימנ .מ ןופ עיצאמרָאפניא רעד

 -רָאפ ךיז טימ ןבָאה סָאװ ,עזָאלסטעברַא 9000 זיב ןעוועג 1926--8

 וצ רעטעברא-ךיל ץעלַא ןופ טפלעה 8 יו רעקינייו טשינ טלעטשענ

 טפַאשרעטעברַא עטריזינַאנרָא יד טָאה לָאמארעדיוװ .( טייצ רענעי

 -געמ יד עזָאלסטעברַא יד ןבעג וצ ידכ תונברק עסיורג ןעננערב טזומעג

 .ךָאוװ ןיא געט 2---1 שמטָאכ ןטעברַא וצ ןטייקכעל

 גנוניישרעד-טיילנַאב עקירעיױרט יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה דלַאב

 סָאד ןזָאלרַאפ ןבָאה 1926 ןיא .דנַאל סָאד ןזַאלרַאפ סָאד : םיזירק ןופ

 -רַאֿפ ןבָאה 1927 ןיא ; עטרעדנאוועגנייא 18,081 ןגעק ןדיא 8765 דנַאל

 -רַאפ ןבָאה 1928 ןיא ןוא םילוע 2813 ןגעק 8000 רעביא דנַאל סָאד ןזָאל

 -ָאקע יד ןעוו ,1929 ןיא טשרע .םילוע 2178 ןגעק 2108 דנַאל סָאד ןזָאל

 -רעביא הילע יד זיא ,רעסעב לסיב א ןרָאװעג זיא דנַאל ןיא עגַאל עשימַאנ

 ןביױהעגנָא סע ךיז טָאה ןאד .טנזױט עכעלמע טימ הדירי יד ןגיטשעג

 ,עשיצולח א ןעוועג רעדיוו זיא סָאװ ,הילע עטפניפ יד

 ,1925 זומת ,"רבד, 6
 ,1936 ,ץרעמ 10 ,"רבד, (
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 ןרָאי יד ןיא ןסקַאװעגסױא קראטש זיא גנוגעווַאב עשיצולח יד

 -טלעוו ןיא רעדילגטימ לָאצ יד זיא רָאי ןייא ןיא .(259 .ז) 1994 ---6

 ןיא 29,549 ןוא 1924 ןיא 18,9363) טלּפָאטרַאפ טעמכ ןרָאװעג "ץולחח;

 רעטירד רעד וצ טכירַאב רעד .(ןלױּפ ןיא טפלעה א ךרעב ןופרעד ,5

 רעייז זיא (1920 ץרעמ ,גיצנַאד ןיא) "ץולחח , ןופ ץנערעפנַאק-טלעוװ

 ץיצַאינַאגרָא יד זיא רָאנ טשינ זַא ,רעביא טיג רע .רעשיטסימיטּפָא ןַא

 ןופ העּפשה יד ןסקַאװעג דנטיײדַאכ ךיוא זיא'ס רָאנ ,לָאצ ןיא ןפקַאװעג

 עשיטסינויצ ןייק ,ןבעל-רוטלוק ןוא ןכעלטפאשלעזעג-שידיא ןיא "ץולחח,

 ויא ןדנָאפ עשיטסינויצ יד רַאֿפ עיצקַא רעדָא עיצקַא-סגנורעלקפיוא

 יד ןיא ."ץולחה, ןופ ףליה רעד ןָא ןריפוצכרוד ךעלגעמ טשינ טעמכ

 "ץולחה ,, רעד טמענרַאפ ,לשמל ,דנָאפ לַאנָאיצַאנ ןרַאפ ןלױּפ ןיא סעיצקַא

 טגייטש ןוא ץיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ-ןיימעגלַא רעד טימ טרָא ןכיילג א

 .ןעגנוריּפורג עשיטסינויצ ערעדנַא יד רעביא טייוו

 טקרעמ ,הילע רעטרעפ רעד ןיא םיזירק ןופ ביײהנָא ןטימ רעבָא

 ןלַאפעג ,לשמל ,זיא 1926 ןיא ןיוש ."ץולחח, ןיא הדירי א דלַאב ךיוא ךיז

 ויא 1927 ןיא .9800 ףיוא 13,000 ןופ ןלױּפ ןיא םירבח-"ץולחח, לָאצ יד

 ןיא ןוא 0000 זיב ןלַאּפעג "ץולחה, ןשילוּפ ןיא רעדילגטימ לָאצ יד

 ,4800 זיב -- הילע רעטפניפ רעד ןופ ביײהנָא ןרָאפ --- 8

 יּפעס ןיא ,גיצנַאד ןיא) "ץולחח, ןופ גנוטאראב-טלעוו רעד ףיוא

 -רעד ןוא "ץולחח, ןיא עגַאל יד טרימוס ןיקבָאד טָאח (1927 רעבמעט

 יד ןוא טלעטשעגּפָא ןיוש ךיז טָאה "ץולחח , ןיא הדירי יד זַא ,טלייצ

 ,םישדח 10 עטצעל יד טרענעלקרַאפ טשינ ךיז טָאה רעדילנטימ לָאצ

 ןברוח ןרעווש ןטימ ךיילגרַאפ ןיא דנטיידאכמוא זיא "ץולחח, ןיא הדירי יד

 םיזירק ןופ טַאטלוזער ןיא גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעצנַאג רעד ןיא

 "וצ ןיקבָאד טָאה ,ןעקנעדעג ךיוא ףרָאד ןעמ .הילע רעטרעפ רעד ןופ

 ןירַא ךיוא ןעייג רעדילגטימ לָאצ רעטרענעלקרַאפ רעד ןיא זַא ,ןבעגעג

 .= רָאי 2 עטצעל יד י"א ןייק ןעוועג הלוע ןבָאה סָאװ םיצולח 0

 -רעטעברַא רעד ןופ טנעצָארּפ רעד טָאה 1926 ןוא 1928 ןרָאי יד ןיא

 יד רעבָא ,י"א ןייק םילוע עלַא ןופ 8052 ןפָארטַאב (ןּפורג עלַא ןופ) היל

 עלַא ןופ 1250 ןפָארטַאב רָאנ טָאה םילוע-םיצולח עטריזינַאגרָא ןופ לָאצ

 "דתסה רעד ןופ "הילעה זכרמ, ןופ ןובשח ןטיול ןענעז 1928 ןיא .םילוע

 ןוא ןטַאקיפיטרעפ ףיוא םילוע 16,169 ןופ םיצולח 4401 ןעוועג חלוע תור

 םיצולח 2801 -- 1926 ןיא ; ללכב םילוע 87,000 ןוא רעטיילגַאב ערעייז

 ."ץולחה תעוגתל ףסאמ, (8
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 -ַארּפ רעד .ללכב םילוע 14,656 ןוא ןטַאקיפימרעפ ףיוא םילוע 8812 ןופ
 ןזייוו ןטימ לייוו ,1996 ןיא ןסקַאוװעג זיא הילע רעשיצולח רעד ןופ טנעצ
 -רעגריב יד ןלַאפ ןביוהעגנָא טָאה ,סיזירק ןופ םינמיס עטשרע יד ןופ ךיז
 ,הילע ץעכעל

 ןפלָאהעג ךיוא טָאה הילע-רעטעברַא רעד ןופ םָארטשוצ רעד
 רעקידילארשי ץרא רעד ןופ רעדילנטימ לָאצ יד .תורדתסה יד ןקרַאטש

 29,388 ויב 1924 ןיא 10,005 ןופ ןסקַאוװעג זיא ץיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא

 ןיא טפַאשרעטעברַא י"א רעד ןופ גנולייצ עטריפעגכרוד יד .1927 ןיא
 רעד ןיא טייג סָאװ םיצולח טנעצָארּפ רעד זַא ,ןזיװַאב רָאלק טָאה 8

 דנטיידַאב זיא ,רעפרעד-רעטעברַא יד ןיא ןוא סעינָאלָאק יד ןיא ,תורדתסה

 יד ןשיווצ םיצולח:טשינ רעטעברַא יד ןופ טנעצָארּפ רעד יו רעכעה
 םילוע עיינ

 ןייז ןעמוקַאב ךיוא טָאה גנוגעװַאב רעשיצולח רעד ןופ סקואוו רעד
 -הרשכח יד ןופ גנוקיטסעּפרַאפ ןוא גנורעמיירבסיוא רעד ןיא קורדסיוא

 -ערג ןריזינַאנרָא ןופ טייקידנעווטיונ יד רָאלק ןרָאװעג זיא'ס .ןטלַאטשנַא
 סָאד זיא סָאמ רעסיורג ַא ןיא .םיצוביק-הרשכה ץעליבַאטס-רעמ ןוא ערעס
 -ןלקרַאפ יד ןוא הילע רעטרעפ רעד ןיא םיזירק ןופ טַאטלווזער ַא ןעוועג
 הילע רעייז וצ טיירגעג ךיז ןבָאה סָאװ םירבח יד ."ץולחח, ןופ גנורענ
 ןעמוק טעוו'ס זיב טייצ ערעגנעל א ןטרַאװ טציא ןיוש טזומעג ןבָאה
 גנוגעװַאב יד ךיז טָאה ןעגנוגנידַאב עקיזָאד יד ןיא .חילע ףיוא עייר רעייז
 רבח רעד ואוו ,ןטלַאטשנַא-חרשכה עטנענַאמרעּפ-רעמ ןיא טקיטױנעג
 רעדייא גנוטיירגוצ עקיטסייג ןוא עכעלכַאפ עכעלטנירג-רעמ ַא טמוקַאב
 ,לארשי ץרא טימ ךיז טדניברַאפ רע

 -ַאלק םיצוביק-הרשכה ערעפערג יד ןעײטשטנַא דָאירעּפ םענעי ןיא
 -ענדָארג ןענָאיאר יד רַאפ "יח לת, ,שטיטַאימעס ייב "הירחש ,, ,ווָאס
 -אנרַא סָאד -- קנאדעג רעיינ א ףייר ךיוא טרעוו סע .א .א קָאטסילַאיב
 טריזינַאגרָא י"א ןייק ןעמוק ןלָאז םילוע-םיצולח יד ;} םיצוביק"הילע ןריזינ

 -םמעברַא יד טימ דנַאל ןיא ךיז ןדניברַאפ טָאװ ןּפורג-הילע ןיא רעירפ ןופ

 -םיוא טעוװ סָאד .טנעָאנ שיאעדיא ןעייטש ייז ןעמעוו וצ ןוויטקעלָאק

 יד ןרענעלקרַאפ דנטיידַאב ןוא הילע רעד ןופ גנורעטילּפשעצ יד ןדיימ

 ץשיצולח יד ייז ןסעגרַאפ דנַאל ןיא קידנעמוק סָאװ םיצולח ןופ לָאצ

 יד ןופ טשרעהַאב ייז ןרעוװו טעטש יד ןיא קידנעייג ןוא סעיצידַארט

 ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןצנעדנעט ןוא ןטיז עטכעלש

 .הילע רעטרעפ רעד
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 (1926 ץרעמ ,גיצנַאד) "ץולחח, ןופ ץנערעפנַאק-טלעװ עטירד יד

 ליפ ןשטנואוועג ריא ןוא םיצוביק-חילע ןופ עעדיא יד טסירגַאב טָאה

 "נָאק ןיא "הדובע , םיצוביק-הילע יד ןענַאטשטנא ןענעז ןַאד .החלצה

 "הוחא, ,עיסעלָאּפ ןיא ("תבנ , רעטעּפש) "קסניּפ , ץוביק רעד ,ןלױּפ-םערג

 "שבוכה, ץוביק ןוא ווָאסָאלק ץוביק ,קָאטסילַאיב-ענדַארג ןַאיַאר ןיא

 "הילע רעד ןענַאטשטנַא ןַאד זיא דנאלשטיײיד ןיא ךיוא .ןָאיאר רענליוו ןיא

 "תורה, ץוביק

 השינּפ רעד ףיוא טלקיװטנַא ךיז טָאה חוכיוו רעטנַאפערעטניא ןַא

 טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס ,1928 טסוגיוא ןיא "הירחש, ןיא םיצוכביק ןופ

 יד ןיא קנַארק ןרעוו סָאװ ,םירבח טימ ןעוט וצ סָאװ : עגַארפ רעד ןגעוו

 זַא ,טגנַאלרַאפ ןבָאה ווָאסָאלק ץוביק ןופ "ןטטימערטסקע, יד .םיצוביק

 .ןובשח ןייז ףיוא ןלייה יז ןוא עקנארק יד ךיז ייב ןטלַאה לָאז ץוביק רעד

 ןבָאה תוכולמ עקרַאטש ךיוא זַא ,ט'הנעט'עג ןבָאה "עקיסעמ , רעמ יד

 יז ךיוא ףרַאד רַאפרעד ןוא עקנַארק-שינַארכ ןלייה טימ ןטייקירעוװש

 יד .תואצוה יד ןיא ןקילײטַאכ ךיז ןטלַאטשנַא ערעדנַא ןוא החּפשמ

 םידדוב ןופ הילע ןופ טייקכעלגעמ יד ןפרָאװענּפָא טָאה גנוטאראב

 םינוגרא-הילע ןפַאש ןופ טייקידנעוומיונ יד טנָאמַאב ןוא ,(ענלצנייא)

 ,םיצוביק יד ןיא

 יַאב ַא ןעמוקעגרָאפ "הירחש , ןיא זיא 1028 טסוגױא ןט-21 םעד

 זיא'ס ןוא דחואמה ץוביק םוצ ןעיצרעד סָאװ ,םיצוביק ןופ גנוטַאר

 לָאז םָאװ ,ןלױּפ ןיא "דחואמח ץוביק , 8 ןדנירג וצ ןרָאװעג ןסַאלשַאב

 ףרַאד ץוביק רעדעי .י"א ןיא דחואמח ץוביק ןרַאפ וורעזער םלַא ןעניד

 .( ץוביק ןצנַאג ןופ עסַאק-הילע עמאזניימעג א ןפַאש

 רעד ןעלקיװטנַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה 1928 --- 24 ןרָאי יד ןיא

 סָאװ ןזיירק יד ןופ ןעמוקעג ןעגעז ןרָאטַאיציניא ענייז ."ריעצח ץולחה

 זיא "ריעצה ץולחח, רעד ."דחואמח ץוביק, ןפױא טרימנעירַא ךיז ןכָאה

 "טימ ענייז וצ טיירג סָאװ דנאבראפ-טננוי א םלא ןפַאשעג ןרָאװעג

 ןבָאה םעיצַאזינַאגרָא עכעלנע ."ץולחח, ןיא ןטערטוצנירַא רעדילג

 ץולחה , לטיּפַאק עז) .רעדנעל ערעדנא ןיא ןעייטשטנא ןביױהעגנָא ךיוא

 (.229 .ז "ריעצה

 וצ ןפורעג "ץולחח, ןופ דנַאברַאפ-טלעװ רעד טָאה 8 ץרעמ ןיא

 זיא עטַאד-לבוי עלעיציפָא יד ."ץולחח, ראי 0 ןופ לבוי םעד ןרעייפ

 ,1928 רעבָאטקָא 15 ,56 "דיתעה, (9
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 ןיא קירוצ רָאי 10 טימ ןלַאֿפעג ןענעז'ס ןעוו גָאט רעד ,רדא א"י ןעוועג

 ענייז ןוא רָאדלעּפמורט ףסוי ,יח לת ןיא 1920 ץרעמ 1 -- פ"רת רדא א"י

 -ַאק ןטימ ןסָאלשעג עקַאט טרעוו "הילע עטרעפ ,, גנולײטּפָא יד .םירבח

 ירנַאב ןוא ןעלקיטרַא לָאצ א טננערב סָאװ ," 'ץולחה, ןופ לבוי, לטיּפ

 ןרָאװעג טרעייפעג זיא סָאװ ,בוט-םוי םענעביוהרעד םעד דובכל ןעגנוס

 ,הילע רעטפניפ רעד ןופ בױהנָא םעד ברע



 גנוגעווַאב רעד ןופ !

 רע גייוו .א

 ןליוּפ ןופ הילע רעטרעפ רעד טימ

 (עיסעלַאּפ ןיא "ץולהח,)

 טָאה סָאװ ,עכַאּפעייקסבארג יד .הילע רעטרעפ רעד ןופ לעווש ןפיוא

 טָאה -- ןדיא יד ןופ ןבעל עשימָאנָאקע סָאד טריגיאור ןוא טלסיירטעגפיוא

 ןליוּפ ןופ עטכישעג רעשיטסיגויצ ןוא רעשידיא רעד ןיא טָאלב יינ ַא טנפעעג

 לָאמ ןטשרע םוצ סע זיא שיטקַאפ ,הילע ןופ עיכיטס ַא ןָאטעג רַאּפש א טָאה'ס

 יד טיג .גנוגעװַאב-ןסָאמ ַא ןופ רעטקַאראכ םעד ןעמונעגנָא טָאה הילע יד סָאװ

 רעד טשינ ,הילע רעטייווצ רעד ןופ הלוגס ידיחי יז ,רעכערבכרוד ערענָאיצולַאװער

 עשידיא -- "ךמע; ןופ הילע ןא רָאנ ,הילע רעטירד רעד ןופ החרובג ןוא ןײשּפָא

 ןוא רעדימרַאהדַאה-וה רעייז טימ ,יקװעלַאג ןוא עקישזד ןופ ,ןשטנעמ-סקלָאפ

 ,ןליּפ ןופ ןָאטצג סָאג ַא ךיז טָאה טײקליבַאטסיטינ

 "*ץולחה ,, יד ,ןטמַא-עניטסעלַאּפ יד זײװנסַאמ ןרעגַאלַאב וצ ןביוהעגנָא טָאה'מ

 "לפ .םירבח עיינ רעטנזיוט טימ טציילפראפ ןרָאװעג גנולצולּפ זיא עיצַאזינַאגרָא

 ,"תודחאתה; : טציירקעגכרוד ריא ןיא ךיז ןבָאה סעיגָאלָאעדיא ןוא ןעגנוניימ יילרע

 ילעוּפא ןרָאװעג ןענייז סָאװ .ס .צ+ ,"רורד, ןוא ,ס ,צ ,ןטסינויצ ,םיצולח םתס

 ,םתס-.ס ,צ ןוא "ןויצ

 ןלַאפעגנײרַא םעדכָאנ ךיוא זיא "וצצורתיוק ןוא לבריוועג ןקיזָאד םעד ןיא

 ,"ץולחה; רעקסגיּפ רעד

 ,םילכ עלענָאיצַאזינַאגרָא קסניפ ןיא ןענוטעג טָאה גנוגעזַאב-"ץולחה ,, יד

 -ָאעדיא ןוא ןטיירגוצוצ ייז ,ןשטנעמ ןעמענוצפיוא טסָאּפעגוצ ןעוועג ןענעז סָאװ

 ןעוועג זיא'ס ,טנגוי רעד טימ ןוא (" ײטרַאּפ רעד טימ ןצלעמשוצפיונוצ ייז שיגָאל

 ןענרעלוצסיוא ךיז ןפורעג ןרעוו ןלָאז עקידנטעברַא-טינ יד זא ,ךעלריטַאנ ץנַאג

 ןסילשוצנָא ךיז טרעדָאפעגפיוא ןרָאװעג ןענעז עקידנטעברא יד ןוא ,הכאלמ א

 -ַאיצָאס ןיא ןעמענ לייטנַא ןוא ןענייאראפ עלענַאיסעּפָארפ עקידנפערטאב יד ןיא

 ןַא ןעועג בייחמ ךיוא טָאה סָאד .טָאטש ןיא ףמאק ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןשיטסיל

 "עגנָא יד ; רוציקב ;שידיא וצ ןוא רוטלוק רעשידיא רעד וצ לעטשנייא ןוויטקַא

 ןענעז ײטרַאּפ רעד ןופ ןטָאבעג עלַא :טניימעג סָאה "ץולחה; םוצ טייקירעה

 ןעייר יד ןיא טמָארטשעג ןבָאה ייז ,שיטקַארּפ ייס ןוא שיטערָאעט ייס בייחמ

 רעד ןופ גנַארד ןרעטנוא .ןעײטרַאפ ןוא ןוײרק יילרשלפ ןופ "ץולחח, ןופ

 "ףעביא ןרָאװעג גנורוי ןוא טייקיטעט עלענָאיצַאזינַאגרָא יד זיא טייקכעלקריוו

 ,ןָאיַאר ןצנַאג ןפיוא ךיוא ןגָארטעג

 ,ײטרַאּפ (.ס ,צ) ןויצ ילצוּפ יד : טגיימעג (*
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 טייז ןייא ןופ .ןטנָארפ ייווצ ףיוא עטגייווצרַאפ ַא ןעוועג זיא טעברַא יד

 ;ןשיטסילַאיצַאס ַא ןיא "ץולחה; ןזָאלרילָאק ,ןשיטַאבעלַאב םעד ןעלדנַאװרַאפ
 ןלױּפ ןיא "ץולחה; ןופ ןכַאמ יד ןריפוצרעביא ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא

 טכייל ױזַא ןעוועג טינ ןענעז ןכַאז עדייב יד טָא .הרשכה רעשיצובק ַא וצ

 ,ןריפוצכרוד

 -ײטרַאּפ עלַא טריזיליבָאמ ןעמ טָאה עיצקנופ רעטשרע רעד רַאפ ביוא

 -- ?ץולחה; םעד ןקריוװַאב שיגָאלָאעדיא ןלָאז ייז ידכ ,טנגוי יד ןוא םירבח

 -סױרַא הרשכה רעוויטקעלָאק ַא ףיוא ןשטנעמ יד ןרירעפסנַארט סָאד רעבָא טָאה

 עקיזָאד יד ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןטסיװיטקַא יד דצמ טפַאשרענגעק ןעפורעג

 םצע םוצ ןליוורעדיוו ַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה רעירַאטעלַארּפ ינב רעירַאטעלָארּפ

 רעקיסַאּפ רעד ץוביק רעד זיא גנוניימ רעייז טיול .הרשכהיבָאגוצ ַא ןופ קנַאדעג

 זיא רע רעבָא ,*ענלָאזָאמ טנעה יד ןכַאמ , וצ ,טעברַא וצ ןייגוצרעבירַא טרָא

 ןוא ץוביק ןופ ןבעל םוצ ךיז ןסַאּפוצ סָאד ךייש סָאװ .ןגעווטרעייז רַאפ טינ

 םעד בילוצ תומילשב ןריפכרוד סע ןלעװ ייז זַא ,טבױלגַאב ייז ןענעז -- הצובק

 ,עיזיו רעשיטסילַאיצַאס רעד בילוצ ןוא ייז ןיא טבעל סָאװ ,קנַאדעג ןשיטסינויצ

 ןוא רעטעברַא עשידיא יו ןכעלקריוורַאפ וצ ןעמולח ןוא ןבערטש ייז סָאװ

 ,ןטסילַאיצָאס

 םיא ןוא "ץולחה ,, ןופ גנוטכישרעביא רעקיטסייג ןופ טעברַא עקיזָאד יד

 רעד טימ ןדנובעג ןוא טּפינקעג זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ

 עיינ יד ךרוד טריפעגכרוד ןרָאװעג זיא ,לארשי:ץרא ןיא "םידבועה תורדתסה;

 ."תודחאתה; רעד ךרוד ךיוא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןוא ,ס .צ ,"רורד; : תוחוכ

 טייקיטעט רעשיצולח רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא קסניּפ ןיא ןוא עיסעלָאּפ ןיא רעבָא

 ןכיילג ןייז טינ טָאה סָאװ ,ליטס רעשיטסינויצ-ילעופ ַא -- טירָאלָאק רעיינ ַא

 ןעגנירדניירַא סָאד, טײקמַאזכַאו עשיטילָאּפ ."ץולחה, ןשילױּפ ןצנַאג ןיא טעמכ

 -ָארּפ ַא ןוא טײקכעלמיטסקלָאפ ,גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעשידיא רעד ןיא

 ףמַאק רעשיטילָאּפ ןוא שידיא ֹוצ לעטשנייא רעוויטיזָאּפ ,טסייג רעשירַאטעל

 יד ןעוו רעבָא ,ןכַאז ענעשטנואוועג ןוא עוויטיזָאּפ ןענעז ץלַא סָאד --- דנַאל ןיא

 רעדנַא ןַא ןעמונעגנָא ייז ןבָאה --- "ץולחהא םוצ ןעמוקעג ןענעז ןכַאז עטוג עלַא

 ןופ ץנעדנעט יד ,גנונַאּפש רעקירעביא ןַא וצ טריפרעד ןבָאה ןוא טלַאטשעג

 ןפרַאװ ןוא טיײיקצנַאג עשיגָאלָאעדיא ןפַאש טלָאװעג טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ רעד

 טעברַא-יובפיוא רעד ןוא תוצופת יד ןיא טעברַא-טרַאװנגעק רעד ןשיווצ ןקירב

 עטַאקילעד ץנַאג ?ץולחה, ןיא ןפַאש טגעלפ ץנעדנעט עקיזָאד יד -- י"א ןיא

 .סעיצַאוטיס

 שידיא ןופ טרעוו ןלערוטלוק ןוא ןלַאנָאיצַאנ םעד ןכיירטשרעטנוא סָאד

 -רוטלוק ןלַאנָאיצַאנ ריא ןגעוו סולשַאב ןלעיּפיצנירּפ ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא

 -עלּפטנַא-רוטלוק ערעייז עלַא ןיא תוצופת יד ןיא ןדיא יד ןופ ןבעל ןיא טרעוו

 רעטכיל רעד ףיוא רעפטנע רענעסָאלשטנַא ןַא ןעוועג קפס ילב זיא ,ןעגנוק

 ןדעי ןוא הלוע ןדעי טּפַאכרַאפ טָאה סָאװ ,תולגה תלילש רעכעלכעלפרעביוא ןוא

 טלדנַאװרַאפ ןינע רעד זיא קיניזטסואוַאבמוא רשפא .הילע רַאט טַאדידנַאק

 ןענעז ?ץולחה, ןופ הגהנה רעד ןיא יו תויה ןוא ,חוכיוויןכַארּפש ַא ןיא ןרָאװעג

 ןעמוקעג זיא םזיאערבעה רעשיטַאנַאפ רעייז סָאװ ,"רורד, ןופ םירבח ןעוועג



 149 גנוגעואב רעד ןופ סקואוו { הילע עטרעפ יד

 ןיא טעברַא רעד ץוחמ ךיוא ,ןטיבעג:טייקיטעט עלַא ףיוא קורדסיוא םוצ
 ,טײירטש רעשיאיײטרַאּפ ןימ א ןעמוקעגסיורַא ןופרעד זיא -- "ץולחהע

 ןעוועג -- ןעמונעג ךות ןיא -- ןענעז ןעגנורעדַאֿפ "עשיטסישידיאג יד
 ןופ ,טײקכעלמיטסקלָאפ ןופ לַאװק םעד ןופ טמַאטשעג ןבָאה ייז ןוא עוויטיזָאּפ
 ןיא ןשינעלגנַאר יד ןופ ןוא רוטלוק רעשידיא רעד ןיא טלַאהניא ןקידלצרָאװ

 טָאה לגנַארעג ןקיזָאד ןופ לצרָאװ רעד .טייקכעלטפַאשלעזעג רעשידיא רעד

 ןוא תולג ןופ גנוגעװַאב רעד ןשיווצ סיר ןטסקיגיװעגיא םעד ןיא טקעטשעג
 ןשיווצ קירב ַא ןפרַאװרַאפ וצ ןליו םעד ןיא ,םזינויצ ןופ יובפיוא םעד ןשיווצ
 םעגעדלָאג ןשיטקַארּפ ןוא ןשיגָאלָאעדיא םעד ןעניפעג וצ ,לארשי-ץרא ןוא תולג

 רעקיזָאד רעד זיא טרפ םעד ןיא ."טייקיטרָאד/ ןוא ?טייקיאָאד, ןשיווצ ןטימ
 א ןעװעג ךיוא ןיא סָאד לייו ,רערעװש א ןעוועג "ץולחה, ןיא לגנַארעג

 קעװַא זיא ןוא תולג םעד טזָאלרַאפ טָאה סָאװ ,ןכעלטיא ןופ םעלבָארּפ ךעלנעזרעּפ

 ,לארשייץרא ןיא םייה ןייז ןלעטשפיוא
 ןעמונרַאפ "שידיא; עגַארפ יד טָאה "ץולחה; ןופ תושיגּפ עטשרע יד ןיא

 "בעה ןופ טייקידנעװטיונ יד טנעקרענַא ןעמ טָאה שיטערָאעט .,טרָא ןקיטנעק ַא
 -עמַאמ ןיא ןטייקיטעט עלא טימ טריפעגנָא ןעמ טָאה שיטקַארּפ רעבָא ,שיאער
 טשינ זיא תמאה ןעמל ,ןליופ ץנאג ןיא ךיוא רָאנ ,עיסעלַאּפ ןיא רָאנ טשינ ,ןושל

 "גָאט ליא שיאערבעה ןופ םישזער א ןפאש וצ גנונַאּפש עקירעהעג יד ןעוועג
 םורַא טרירטנעצנָאק ךיז טָאה ףמַאק-ןכַארּפש רעצנַאג רעד .ןבעל ןכעלגעט
 ןעוועג לּפלפמ ךיז ןעמ טָאה םעד ןגעוו ."דיתעה, םוצ ?עגָאלײב ,, רעשידיא רעד

 פָארַא טשינ זיא עגַארפ יד .ןצנערעפנַאק-דנַאל יד ףיוא ןפולשַאב ןעמונעגנָא ןוא
 ,גייטשפיוא ריא ןופ ןטייצ יד ןיא ייס ,הילש ןופ געט יד ןיא ךיוא םויח רדס ןופ
 ,הדירי ריא ןופ ןטייצ יד ןיא ייס

 ,סעטַאבעד עשיטילַאּפ ןופ עילַאװכ שטשרע יד רעכירא זיא'ס יו םעדכָאנ
 "פיוא עצנַאג יד ,"ץולחה; ןופ ןטייקיטעט יד ןריטוקסיד וצ רעבירַא ןעמ זיא
 -- ףרָאד ןוא טָאטש :עגַארפ רעד םורַא טרירטנעצנַאק ךיז טָאה טעברא-רעלק
 .םזינויצ ןופ שגַארפ עקיבייא יד

 ןיא עסערּפ עשיטַאבעלאב יד ןוא לארשייץרא ןופ ווירב עטַאװירּפ יד
 ,דנַאל םענופ ןטכיזסיוא עשימָאנָאקע יד חוכמ ןבירטעגרטביא שּפיה ןבָאה ןלױּפ
 ןעמוקעג זיא'ס ןוא קיטיוג טשינ זיא םזיצולח זַא ,טרעלקרעד טָאה "תונבל תע;,
 םעד טימ .דנַאל סָאד ןעיוב ןוא ןייז הלוע לָאז רע דנַאטשלטימ ןופ טייצ יד

 ,אפוג "ץולחה; ןיא ןלייט עסיוועג טקעטשעגנָא ךיז ןבָאה גנאג-ןעקנַאדעג ןקיזָאד

 טָאה'מ .הילע וצ טיײרגעג ךיז ןבָאה סָאװ יד ןוא ןעװעג הלוע ןענעז סָאװ
 שוכיכ :וצ קנַאדעג םעד ןעוועריק ןוא לעטשנייא םעד טָא ןפמעקַאב טפרָאדעג
 ,םיצוביק ןדנירג סָאד ןוא ףרָאד ןשידיא ןקידנטעברַא ןופ יובפיוא םעד ,הדובע

 טקעװצַאב הליחתכל טָאװ תולג ןיא הרשכה רעשיצוביק ןופ קנַאדעג רעד
 רעוויטקעלָאק רַאפ ןגרָאז ןוא ןטכַארטרַאפ ךיז ןלָאז ייז ןשטנעמ יד ןגעוװַאב וצ
 ןוא דנַאל םעניא ןעמוקנָא ןלעוװ ייז יז םעדכַאנ ךיואי תוירחא רעשיטסינויצ
 רעייז טימ ןָאט לעטש א ךיז ןלעװ גנונדרַאנייא ןוא םויק ןופ ןעמעלבַארּפ יד
 טייקילעפוצ רעייז ץַארט ןבָאה םיצוביק-הרשכה עטשרש יד .,טייקברַאה רעצנַאג
 ייֵס ןוא גנודליבסיוא ךַאפ ןופ טיבעג ןפיוא ייס הרשכח רעדנגונעג טינ ןוא
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 יד ןפַאשעג ךָאד ןבעל ץוביק םוצ גנוטיירגוצ רעקיטסייג ןופ טיבעג ןפיוא
 ױזַא זיא סָאװ ,גנופַאש רעשירַאטעלָארּפ ןופ ןבעל ַא וצ גנונַאּפש עקידהמשנ
 -רעלקפיוא רעד ןיא ןעמ טָאה ,הרשכה ףיוא ןייג לָאז'מ ידכ .דנַאל ןיא קיטיונ
 יובפיוא ןיא טמענרַאפ ץוביק רעד סָאװ טרָא ןגעוו ןעוועג םזגמ לסיבַא טעברַא
 יב -- הלֹוע םייב ןפַאש וצ חוכב ןעוועג רשפא זיא ןייז םזגמ סָאד ,דנַאל ןופ

 ןענעז'ס .סיזירק ןקיטסייג ַא --- טייקכעלקריוו רעד טימ שינעגעגַאב רעטשרע רעד
 :העמשמכ הטושּפ עדנַאגַאּפַארּפ יד ןעמונעגפיוא ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ןעוועג
 ןענעז תווצמ עשיצולח .םזינויצ ןייק ָאטשינ זיא ץוביק ןופ ןעמַאר יד ץוחמ
 שוביכ ןיא ןוא הבשומ רעד ןיא ,ןטרָאד רָאנ ןייז םייקמ ייז ןָאק'מ ןוא בייחמ
 טָאה :עפשב טעברַא טרָאד ךָאד ךיז טניפעג -- טָאטש יד ךייש סָאװ ; הדובע
 תורדתסה יד ,ה .ד ןייארַאפ רעלענַאיסעּפָארּפ רעד סָאװ ןסערעטניא הלוע רעד
 תולג ןשיוצ הנימ אקפנ ןייק ָאטשינ ןכב ויא'ס ,ןקידיײטרַאפ ףרַאד י"א ןיא
 םעד טימ קידנענעכער ךיז -- הרשכה ףיוא ןייג וצ קורד רעד רעבָא .י"א ןוא
 טָאה סָאװ ןובשח רערעטכינ ַא ןעוועג זיא -- הילע רעטרעפ רעד ןופ רעטקַארַאכ
 ךיז ןבָאה "ץולחה; ןיא םירבה בור רעד .טייקכעלקריוו רעד ןיא טלצרָאװעג

 לייט ,טסנרע טניימעג סע ןבָאה לייט ,עינָאלָאזַארּפ רעקיזָאד רעד טימ טצונַאב
 ןטַאקיפיטרעס ןּפַאכ וצ "הלוגס, ַא יװ לייט ַא ןוא ןיטור תמחמ

 .רעווש רעייז ןעוועג זיא םיצוביק יד ןופ םעלבָארּפ עכעלטפַאשלעזעג סָאד

 הרשכה ןופ הרזג רעד יכגל ןטלַאהרַאפ ךיז ןעמ טָאה םיפינס עניילק יד ןיא

 ענעי טָא -- םירבח עקידכעבענ רַאֿפ טלקמ-םוקמ ַא יו ןוא שינעמוקּפָא ןַא יו
 -טסואוואב רעד ,רעקיטכיט רעד .עידיסבוס רעלעיסנַאניפ ַא ןיא ךיז ןקיטיונ סָאװ
 .ןירעד טינ ךיז טקיטיונ רע -- ןַאמכַאפ רעד ,רעקיניז

 -צרוק יד טָא טנַאמרַאפ טָאה'ס סָאװ ,ןרעלעפ עלַא ןופ ןעזעגּפָא רעבָא
 רעד ןיא רָאטקַאפ רעקידנגעוורעביא ןַא ןעוועג ךָאד יז זיא ,הרשכח עקידרעיוד
 ,ךעלטעטש יד ןיא ןדיא יד ןופ ןבעל םעניא ןוא גנוגעװַאב רעצנַאג

 ןענעז ןדיא יד ןוא ,"סעצניטסעלַאּפ, סעקינצוביק יד ןפור ןגעלפ םייוג יד

 ןוא ןטכַארטרַאֿפ ךיז ףרַאד'מ סָאװ ,"האילּפ שרדמ, ַא רַאפ יװ ןענַאטשעג
 ױזַא ןייז ספות טנַאקעג טינ סע ןבָאה ייז .ןינע םעד טָא ןיא ןטכַארטניײרַא
 ךיז ןעלציו םעד ןיא ךיוא .רעגייטש-סנבעל ןכעלטינשכרוד רעייז ןיא לענש

 רעזיול רעד ןגעק עמורפ יד ןופ תונעט עפרַאש יד ןיא ןוא םיחקּפ יד ןופ
 רעסיוועג ַא ןעוועג זיא -- םיצוביק יד ןיא טײקשילַארָאמ רעטכייל ןוא תועינצ
 ,םזיצולח טסייה סָאװ גנוניישרעד רעיינ ןוא רענדָאמ רעקיזָאד רעד וצ לעטשנייא

 ןרָאװעג ןענעז -- רעגַאל ןשיטסינויצ ןופ טינ -- סרעוט עכעלטפַאשלעזעג ךס ַא
 ענעדישראפ ןופ םינקסע ,םיאבג .עיידיא רעקיזָאד רעד טימ ןסירעגטימ
 ,םיצוביק יד ןפלָאהעג קיניײװ טינ ןוא ןענַאטשעגוצ ןענעז ןטלַאטשנַא

 ; גנוגעווַאב רעד ןיא ןבעל יינ ַא ןזָאלבעגנײרַא טָאה הרשכה עקילייװטייצ יד
 תוריד יד ,ןעגנוגעוװַאב שכעלטנגוי ערעייז ןיא ןוא ?ץולחה ,, ןיא ,יײטרַאּפ רעד ןיא
 ,ךעלטעטש יד ןיא גנוגעווַאב-ןויצ רעד ןופ ןרעטנעצ ןרָאװעג ןענעז םיצוביק יד ןופ
 אפוג סעקינ'הרשכח יד ךיוא ,ןליוּפ תולג ןופ ןטימ ןיא *קָאלב ,-לארשי ץרא ןימ ַא

 יד טלעפעג טָאה'ס םגה ,תורצ ןוא ןטייקירעװש יד ףיוא טקוקעג טשינ --



 131 גנוגעװַאב רעד ןופ סקואו : הילע עטרעפ יד

 ןעוועג זיא עיצקעלעס יד סָאװ ןופרעד ןעזעגּפָא ןוא עיצַאנידרָאָאק עקירעהעג

 ןרָאװעג טרעטיילעג ןענייז ןוא טנרעלעג סעּפע ךָאד ןבָאה --- ,עטלײַאעגרעביא ןַא

 םעד ןופ סעּפע .קיד'תוירזכא ןעוועג זייוונטייצ זיא סָאװ ,לעגיט-וואורפ םעד ןיא

 יז זיא סעּפע רעקיזָאד רעד ןוא ,םירבח עלַא וצ ןרָאװעג טּפעלקעגוצ זיא ןויסנ

 יד וצ קעװַא עלַא טשינ ןענייז ןעועג הלוע ןענייז ייז ןעו םגה ,ןבילברַאפ

 ,דנַאל ןיא סעיציזָאּפ-סגנורעבָארעד עטקורעגסױרַא יד וצ -- שוביכח תומוקמ

 ךיז זיא רע .טקנוּפ-ךיוה ןייז טכיירגרעד "ץולחח, רעד טָאה 1925 ןיא

 רעטגייווצעצ רעד טימ .ןזיירק ענעדיישרַאפ ןופ םירבח ןגיוצעגוצ ןוא ןסקאוועצ

 עשיצולח יד ןכַאמ וצ ןעלטימ ןוא ןגעוו יד ןענופעג ךיוא ןעמ טָאה טייקיטעט

 טשינ רעמ ןיוש ןעמ טָאה הרשכה יד .רעקיגָאװ ןוא רעפיט טעברַא-רעלקפיוא

 יד ןרָאװעג רערָאלק ןוא רע'טלוב ןענייזס .םימשה ןמ הריזג ַא יוװ טכַארטַאב

 יד טקרעמעג ךיז ןבָאהס ."ץולחה; םעד ןוא ײטרַאּפ רעד ןשיווצ תוציחמ

 "רעד עקיזָאד יד .המשל טעברַא רעד וצ טייקנבעגעגרעביא ןופ ןעגנוקעלּפטנַא

 "רָאפ טשינ ןענייז'ס ןוא ,טייהרעמ רעד ןופ ןינק רעד ןרָאװעג זיא שינעטנעק

 רעיסעלָאּפ רעד לייוו ,םירבח יד ןשיווצ ןעגנובייר עשיאיײטרַאּפ ןייק ןעמוקעג

 ןיא גייט ןייא ןופ ןטָאנקעג ןעוועג זיא --- טעטירָאיַאמ ןייז ןיא -- "ץולחח,

 סָאד :הרשכה רַאפ ןטנעמורטסניא ייווצ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז אפוג קסניּפ

 ,ץוביק רעד ןוא "ץולחה, םייב ָארויב-טעברַא

 ןיא סיזירק ןשימָאנָאקע ןסיורג םעד תעב ןלַאפעגסיױא זיא הילע שטרעפ יד

 ןיא לָאבמיס ןשירָאטסיה ןייז ןענופעג טָאה טָאװ ,סיזירק רעקיזָאד רעד ,ןליױּפ

 רעיסעלָאּפ םעד ןּפָארטעג רעווש סרעדנוזַאב טָאה --- ( "ןגָאװ יקסבארג, םעד

 טָאה ,גייווצ-ץליהעג ןיא ןוא רעדלעוו ןיא ךייר --- טנגעג עקיזָאד יד ,ןָאיַאר

 ַא .תושפנ עשידיא רעטנזיױט -- טקערידמוא ןוא טקעריד -- ןעוועג סנרפמ

 ןבָאה םירעיּפ יד ךיוא ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד ןופ לייט רעסיורג

 .עירטסודניא ןוא ןריטרָאּפסנַארט ,ןדיינש :רעדלעוו יד ןופ הנויח ןגיוצעג

 ןטינשעגּפָא ייז ןענייז ןלױּפ ךרוד ןענָאיַאר עקיזָאד יד ןריסקענַא ןטימ

 רעקיזָאד רעד .קרַאמ ןשיסור םעד ןופ ,רעטנעצ ןכעלריטַאנ רעייז ןופ ןרָאװעג

 ַא ,טײקיזָאלטעברַא .גָאט וצ גָאט ןופ טרַאדעגנייא ןרָאװעג זיא גייווצ-חסנרּפ

 ,ןטייצ עלַאמרָאנ ןיא ךיוא גנוניישרעד עטּפָא ןַא ןעוועג ןענייז -- ןיול רעקיטשינ

 טרעמעג ךיז ןבָאה'ס .סיזירק ןופ געט ןיא ןיוש אטישּפ א ןוא ,טגָאזעג סנייטשמ

 ַא ןעוועג זיא ?ץולחה, םייב ןעָארויב-טעברַא ןדנירג סָאד ןוא טזָאלטעברַא יד

 ןגָארט וצ יואר זיא סָאװ ָארויב עקיצנייא ןוא ןייא סָאד ןעוועג זיא סָאד .ותעב רבד

 יד ןיא .םירבח יד רַאפ גנוקיטפעשַאב ןענופעג טָאה סע ,ןעמָאנ ןקיזָאד םעד

 טימ טגרָאזַאב ןעמ טָאה עלַא ןוא ,קָאטשניב ַא ןיא יו טעמושזעג ָאד טָאה ןטנוװָא

 ,םישדח עצנַאג ףיוא טעברַא רעלופ

 ןיא הרשכהה ץוביק םעד ןדנירג סָאד ןעוועג זיא שינעעשעג עקיטכיוו א

 ילעוּפ רעד ןיא ןטרעװ ןופ טייבמוא ןפיט םעד טריזילַאבמיס טָאה סָאװ ,קסניּפ

 גנוגעַאב רעד ןופ עילָאּפָארטעמ רעד ןיא ץוביק רעד .עיסעלָאּפ רעשיטסינויצ

 רַאפ סטוג ןוא בָאה שידיא טריקסיפנָאק ןבָאה סָאװ ,גנוריגער רעד ןופ רענעגעװ יד (4

 .יקסבַארג רעטסינימ-סגַאניפ ןופ ןטייצ יד ןיא ןרעייטש ערעװש יד ןלָאצַאב וצ דנַאטשמיא ןייז טיִנ
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 ןופ עיצַאזינַאגרָא-דנַאל רעד טימ ץלעמשפיונצ םעד טרירטסנָאמעד טָאה
 ,ײטרַאּפ רעצנַאג רעד ןיא גנוריזילַאטסירק עשיצולח יד ןוא י"ץולחהפ

 ,ןטַאטלוזער עשיטקַארּפ ןָא ןלַאפעצ ץוביק רעד ךיז זיא טייצ רָאי ַא ךָאנ
 םירבח עלַא טשינ ,ןפָארטעג ךיוא םיא טָאה הילע רעטרעפ רעד ןופ סיזירק רעד
 ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה -- ןביילברעביא --- םידירש רָאנ .ןעוועג הלוע ןענעז
 ןופ ץנעטסיזקע םצע יד רעבָא .ןבעל-הצובק ַא ןופ ךָאי םעד לארשי ץרא ןיא
 יד טקיטכערַאב ןבָאה גנוגעװַאב רעד ףיוא -- ותעשב -- העּפשה ןייז ןוא ץוביק
 ןענעז ןרָאי ,טגײלעגנײרַא םיא ןיא טָאה'מ סָאװ ןעגנוגנערטשנָא ןוא ןעגנואימַאב
 ץוביק-הרשכה ַא לָאמ ןטייווצ םוצ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא'ס ןענַאװ זיב רעבירַא
 -- װָאסָאלק ןופ ןשטנעמ יד ןעװעג רעדנירג יד ןענעז לָאמ סָאד .קסניּפ ןיא
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןלױּפ ןיא גנוגעװַאב רעשיצוביק רעסיורג רעד ןופ רעיוב יד
 ,דנַאל ןיא גנוגעװַאב רעשיצוביק רעד טימ ןדנובעג ןוא טּפינקעג סלַא טכַארטַאב
 ןופ ךשמה ַא ןעוועג קסניּפ ןיא םיצוביק עקידרעטעּפש יד ןענעז םיעדוי אלב
 יז רַאפ טרעטסַאלפעג ןוא רעייגרָאפ רעייז ןעוועג זיא סָאװ ץוביק ןטשרע םעד
 וה ,געוו םעד

 זיא'ס ,1925 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא "ץולחה, ןופ ץנערעפנָאק עטרעפ יד
 120000 טלייצעג טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ דָאירעּפ-ץנַאלג רעד ןעוועג
 ,ןטקנוּפ-הרשכה יד רעביא טײרּפשעצ ןעוועג ןענעז רעטרעדנוה ןוא רעדילגטימ
 ןבָאה ייז .הדירי ןופ םינמיס עטילוב ןזיװַאב ךיז ןבָאה טלָאמעד ןיוש רעבָא
 ,סיזירק ןרעווש םענופ הרושנ יד ןגָארטעג

 םעיינ םעד טרירטסנַאמעד טָאה יז .טנַאזָאּפמיא ןעוועג זיא ץנערעפנָאק יד
 ךרוד ןטָארטרַאפ ןעוועג זיא לארׂשי ץרא .טכעלקריוורַאפ ןוא הלוע זיא סָאװ חוכ
 -כרוד ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,םיחילש יד ךרוד ךיוא יו ,עיצַאגעלעד רעלעיצעּפס ַא
 ,ןדנָאפ עלַאנָאיצַאנ יד תבוטל עיצקַא ןַא ןריפוצ

 ןופ ךשמ ןיא -- שינעגעגַאב עטקעריד עשירבח עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד
 לארשי ץרא ןשיווצ ןוא אפוג "ץולחה, ןופ םירבח יד ןשיװצ -- ןרָאי הילע יד
 סעיצקַארפ ענעדיישרַאפ יד ןשיווצ םיחוכיוו ןופ הפוקת עטשרע יד םגה .תולג ןוא
 ץנערעפנָאק רעד ןיא רעמענלײטנָא עלַא יד םגה ןוא ,רעבירַא ןעוועג ןיוש זיא
 ןגעווטסעדנופ -- לארשי ץרא ןקידנטעברַא ןרַאפ גנוגעװַאב רעד וצ טרעהעג ןבָאה
 -נעירָא עשיטסילַאיצָאס יד : עטַאבעד עשיטילָאּפ יד ןעמואוושעגפיורַא קירוצ זיא
 שכעלצונ-שיטקַארּפ ןוא טקנוּפדנַאטש ןלעיּפיצנירּפ ןופ עגַארפיןכַארּפש יד ,עיצַאט
 ,=א"שיצ רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב סָאד ךיוא יו ,"ץולחה,, ןיא גנוצונַאב

 תודחא, ןופ םירבח יד ןענישרעד ךיוא ןענעז םיחוכיוו עלַא יד ץוח ַא
 ךרדב רע ,רָאלק רעוו -- טרילומרָאפ ןבָאה ןוא *ריעצה לעוּפה, ןוא "הדובעה
 ,י"א ןיא תועד יקוליח ערעייז -- זמר

 ןגעוו טַארעפער ןלעיצעּפס ַא ןטלַאהעג ןעמ טָאה ץנערעפנָאק רעד ףיוא
 יד ןַצ ףורפיוא ןַא ןבעגעגסױרַא טָאה עיצקַארפ ןויצ ילצֹוּפ יד .םזילַאיצָאס
 ןעמונעגנָא טשינ טָאה'מ .עשימרוטש-קיציה ןעוועג ןענעז ןטַאבעד יד ,ןטַאגעלעד

 ,ןלױּפ ןיא עיצַאזינַאגרָאלוש עשידיא ץלַארטנעצ 2
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 ןלענָאיסעפָארּפ רעדָא ןשיטסילַאיצַאס ןיא סולשנָא ןגעוו סולשַאב ןרָאלק ןייק
 ,לָאנָאיצַאנרעטניא

 יז "ץולחה , ןופ םירבח עקידנטברַא יד ןעוועג בייחמ טָאה ץנערעפנָאק יד
 טָאה ןעמ .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עקידנפערטַאב יד ןיא ןטערטנײרַא ןלָאז
 "צָאס רעד ,שידיא ןיא ןפַאשעג ,ןטרעוו-רוטלוק יד ןופ גנוטיידַאב יד טנעקרענָא
 ןופ םירבח יד ףיוא ןעגניװצפיורַא טלָאװעג טשינ טָאה בור רעשיטסילַאי
 רע .עיגָאלָאעדיא עשיטסילַאיצָאס עקידנדניב יד "םיצולח םתס; ןוא "תודחאתה;
 וצ טשינ ןליוו ןקיטכירפיוא ןַא ןוא שינעדנעטשרַאֿפ סיורג ןזיװעגסױרַא טָאה
 רעשיטסילַאיצַאטישיטסינוצ טימ ײטרַאּפ ַא ןיא "ץולחה, םעד ןעלדנַאװרַאפ

 ,יטרַאּפ עשיטילָאּפ ַא יו ,עיצַאטנעירָא

 "רעביא רעייז ןיא ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענעז *ןויצ ילעוּפ , עטקינײארַאפ יד
 רעד וצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,םיצולח רעיסעילָאּפ יד ךרוד טייהרעמ רעקידנגעוו
 ,טעברַא ןופ טיבעג ןפיוא ןעגנורַאפרעד אשמ ַא טימ ןדָאלעגנָא ץנערעפנַאק

 עיצקַארפ רעסיורג רעד טָא ןופ ןעניישרעד םצע סָאד .הרשּכה ןוא גנוריזינַאגרָא
 "רעד טָאה ,עיגָאלָאנימרעט ריא טימ ןוא *טעטילַאטנעמ, רעיסעילָאּפ רעד טימ
 .ץנערעפנָאק רעד ףיוא ןטנעמעלע עשיטסילַאיצַאס יד טרעטנומעג ןוא טקיטומ
 טלַאהניא ןוא םרָאפ רעד עגונב תועד יקוליח טלײששגסיורַא ךיז ןבָאה ָאד ךיוא םגה
 זיא עיצַאטנעירַא רעשיטילַאּפ רעד ךייש סָאװ רעבָא ,טייקיטעט-רוטלוק רעד ןופ
 ןוא ןטאגעלעד רעיסעילָאּפ יד ןשיווצ שינַאמרַאה ןוא שינעדנעטשרַאפ ןעוועג
 ןעועג זיא עיצקַארפ רעיסעילָאּפ יד .ץנערעפנַאק רעד ןופ טעטירָאיַאמ רעד
 ןיא ךיז ןסילשנָא סָאד זַא ,ןרימַאלקָארּפ וצ -- שרעדנַא רעצימע יו רעמ --- חוכב
 םעד ןכָארטשעגרעטנוא ןוא שירָאטַאגילבָא זיא ןענייארַאפ עלענַאיסעּפָארּפ יד
 ,םזינויצ ןופ הפוקת רעקיזָאד רעד ןיא טייקשירענָאיּפ ןופ טרעוו ןוא טײטַאב

 ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא עזַאפ עיינ א טנכיײצַאב טָאה ץנערעפנָאק יד
 ךיז ;דנַאל םענופ יובפיוא םעניא עיצקנופ ןייז טרינימעד טָאה יז ; "ץולחה;,

 "רעד יד טנכיײצעגנָא ; קידנטכילפראפ זיא הרשכה עשיצוביק זַא ,טגָאזעגסױרַא
 ;הרשכה ןוא עדנַאגַאּפָארּפ רעד ןיא עיניל עשיטסילַאיצַאס-שיטסינויצ-שירעיצ

 יד טנעקרענָא קיטייצכיילג רעבָא ,םזיאערבעה ןטולָאטבַא םעד טרימַאלקָארּפ

 ,טייקיטעט רעד ןיא רָאטקַאפ רעשירעיצרעד ַא יו שידיא ןופ ןטרעוו עלערוטלוק

 ,טרידילָאסנָאק "ץולחה; רעד ךיז טָאה ץנערעפנָאק רעקיזָאד רעד ףיוא
 ,עטכישעג ןייז ןופ הפוקת רעייג ַא ןיא ןטָארטשגניירא זיא רע ןוא טריזילַאטסירק

 ןעגנַאלקּפָא עטשרע יד ןליוּפ ןייק ןעגנַאגרעד ןענעז ץנערעפנַאק רעד ךָאנ

 ןייג וצ ןביױהעגנָא טָאה הילע יד י"א ןיא הילע רעטרעפ רעד ןופ סיזירק ןופ

 יד ןוא דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ ןופ סעצָארּפ רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ,ּפָארַא גרַאב

 ןָאטעג ראּפש ַא ןבָאה ןטייז עלא ןופ .עטלפייווצרַאפ ןופ "גנורעטכינסיואג

 ןעיירפ ןוא סיזירק ַא סעּפע ןּפַאנשרעד םייב ךיז ןעווַאי סָאװ ,"סעקינ'סיעכהליוצ,
 טימ טעּפישעג ןבָאה סָאװ ,"םידרוי? ןזיווַאב ךיז ןבָאה'ס .הרצ רעדעי טימ ךיז
 "רַאפ ןבָאה סָאװ ,*עטשיױטנַאק ,*עטרַאנעגּפָא; ןענישרעד ןענעז'ס ,לָאג ןוא טפיג

 ךיז טָאה'ס ."גנוטייצסקלָאפ, רעשיטסידנוב רעד ןיא ווירב ערעייז טכעלטנפע
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 -שיטילָאּפ סָאד טמס'רַאפ טָאה סָאװ ,רעפסָאמטַא עשיטסינויצ-יטנַא ןַא ןפַאשעג
 ,"ץולחה,, םעד ןפָארטעג קרַאטש טָאה ןוא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג

 יד ,"ץולחה, ןופ ןטערטסױרַא ןביוהעגנָא ןעמ טָאה עיסעלָאּפ ןיא ךיוא
 טקיסעלכַאנרַאפ ןענעז רעצעלּפ-טעברַא עטרעכיזעג ,ןרָאװעג בורח ןענעז םיצוביק
 ָאי ןבָאה סָאװ ,םיצוביק יד ןיא םירבח יד .ןשטנעמ ןיא לגנַאמ טיוא ןרָאװעג
 עטפמעקעגסיוא יד ןטלַאהוצנָא ידכ ןהעש-בָאגוצ טעברַאעג ןבָאה ,ןטלַאהעגסיוא
 ,ןעמוק וצ טמיוזרַאפ ךיז טָאה רעדָא ןעמוקעג טשינ זיא ףליה רעֶבָא .סעיציזָאּפ
 רעבָא ,ךיז וצ ןעמוק זייווכעלסיב ןבױהעגנָא ןעמ טָאה הלהב רעטשרע רעד ךָאנ
 ןוא ןטיונ יד וצ ןדָאטעמ-טעברַא יד ןסַאּפוצ דניצַא טפרַאדעג ךעלריטַאנ טָאה'מ
 ,טייצ רעיינ רעד ןופ ןפרַאדַאב

 םירבח ענעבילבעג-יירט יד .טלעג-יבר טסָאקעג זנוא טָאה הילע עטרעפ יד
 סָאװ ,ןעגנונרָאװ ןוא ןשינערָאװַאב יד ןייז ספות ןבױהעגנָא ןבָאה "ץולחה; ןיא
 עגָאװערט טּפַאלקעג טלָאמעד טָאה'מ ; ץײלפּפָא ןופ טייצ רעד ןיא טרעהעג טָאה'מ
 רעשיצולח:טשינ רעשיטָאַאכ ַא טימ ןדנוברַאפ ןענעז סָאװ ןרַאפעג יד ןגעוו
 רַאפ ןטנעמורטסניא עיינ ןכוז ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ןעגנורעדנע עיינ יד טימ ,הילע
 ןליוּפ ןופ םרָאפ"הרשכה רעד ןיא ךיוא .טעברַא-רעלקפיוא ןוא -ריזינַאגרָא רעד
 א ןגעוו גנוזָאל םעד טימ סױרַא זיא ןעמ .גנודנעוו עקיטנעק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא
 ןגעוו ןדייר וצ ןביױהעגנָא טָאה'מ .הרשכה רעטנענַאמרעּפ רעמ ןוא רעקידנרעיוד
 ןוא דנַאל ןיא ןעלקערבעצ טשינ ךיז לָאז סָאװ ,הילע רעשיצולח רעטריזינַאגרָא ןַא
 ןפַאש םייב ןוא סעיציזָאּפ-סטעברַא ןרעבָארעד םייב געוו רעיינ ַא יװ ןעניד לָאז
 -םיוא טָאה םיצוביק-ןָאיַאר יד ןופ ןרעטש רעד ;דנַאל ןיא ןעוטפיוא עשיצוביק
 רעד ןעוועג םש הנוק ךיז טָאה סרעדנוזַאב ,ןלױּפ ןופ ןענָאיַאר עלַא ןיא טניישעג
 גנוטכיר רעדנַא ןַא ןבעג וצ -- לענָאיצַאזינַאגרָא --- ןזיװַאב טָאה סָאװ ,"שבופה;
 זיא סָאװ ,ץוביק-הילע ןַא טעדנירגעג ןעמ טָאה עיסעלָאּפ ןיא ךיוא ,הילע רעד
 ךיילג ;"קסניּפ ישודק, יד ןופ ןעמָאנ ןפיוא הצובק רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג
 עכעלטפַאשלעזעג ןוא עלעיּפיצנירּפ ,עלענָאיצַאזינַאגרָא ןעמואושעגסױרַא ןענעז
 ןוא תוררועתה ַא ןפורעגסױרַא ןוא גנוזייל ַא טגנַאלרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןעמעלכָארּפ
 ."ץולחה, רעיסעלָאּפ ןיא זיורבפיוא ןַא

 גנונַאּפש רעכעלרעניא ןַא ןופ ןכייצ ןרעטנוא ןענַאטשעג זיא 1926 רָאי סָאד
 ןוא הרשכה ןופ טיבעג ןפיוא ?ץולחה, ןופ געוו ןרעביא םיחוכיוו עטסנרע ןוא
 רעד ףיוא טלעטשענּפָא גנַאל ךיז ןעמ טָאה םירבח יד טימ תושינּפ יד ףיוא ,הילע
 ,ןטַאטלוזער ןוא תוביס עריא ,"ץולחה; ןיא ןוא לארשי ץרא ,םזינויצ ןיא הדירי
 ןפיטרַאפ --- ?תובחרתה ןוא "הקמעה, ןופ םעלבָארּפ סָאד טדערעגמורַא טָאה'מ
 לייט רעטסערג רעד סָאװ ,*אטח לע; ןגָאלשעג ךיז טָאה'מ .ןרעטיירבסיוא רעדָא
 ,ןבירטעגרעביא -- סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ךיוא רעבָא ,טקיטכערַאב ןעוועג זיא
 רעטפיטרַאפ ַא ןיא לגנַאמ .א :תוביס ייווצ ףיוא ןויוועגנָא ןבָאה םירבח יד
 יד טשרעהַאב טשינ טָאה גנוגעװַאב רעד ןופ עלַארטנעצ יד .ב ,טעברַא-רוטלוק
 יד ,תוכיא ןופ ןובשח ןפיוא תומכ ןיא ןסקַאװעג זיא עטצעל יד .עיצַאזינַאגרָא
 ,טעברַא : תודוסי רקיע יד ןריוויטלוק ףרַאד'מ זַא ,ןָא ןזייוו טַאר?ןָאיַאר ןופ ווירב
 -עג סָאד ןעלקיװטנַא ,דנַאל ןיא ןבעל-סטעברַא םוצ גנואיצרעד עשיטסיוויטקעלָאק
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 "רעטניא רעד טימ ןוא טפַאשרעטעברא רעשידיא רעד טימ טײקשירַאדילַאס ןופ ליפ

 רעד ןיא טייקיטעט עלערוטלוק יד ןפיטרַאּפ ,גנוגעוַאב-רעטעברַא רעלַאנַאיצַאנ

 ןופ תווצמ-טנורג ןקיזָאד יד קידנשיינאב .גנוטכיר "רעשירעיצרעד-שיצולח,

 רעסיורג רעד ןופ ןטייצ יד ןיא וליפא ןרָאװעג לטב טשינ ןענעז טָאװ --- טזינויצ

 ןיא גנודנעוו רעיינ ַא ןגעװ קנַאדעג םעד טמעראוועגסיוא ןעמ טָאה -- הדירי

 רעיינ רעד ןופ טכיל ןיא ןדָאטעמ יד ןרעדנע וצ קיטיוג זיא'ס זַא ןוא ,"ץולחה;

 ,הפוקת

 ,תוחוכ יד ןופ גנונַאּפש רעטסלַאמיסקַאמ רעד וצ םירבח יד ןפורעג טָאה'מ

 ,ןטייצ:סיזירק יד ןיא הלּפמ רעד ךָאנ םזינויצ ןופ טסייג םעד ןטיהוצּפָא ידכ

 .הילע-ץוביק ןוא הרעכה עקידרעיוד ַא :הנקפמ עשינָאל יד ןגיוצעג ךיוא טָאה'מ

 -- ןייז וצ הלוע ןרָאװעג טקיטעטשַאב ןענעז סָאװ עלַא יד ןופ תושינּפ יירד יד

 םימיגס-"ץולחה , 20 ןופ רעטערטרַאפ ,רעדילגטימ 100 רעכעה ןופ לייטנָא ןטימ

 סױרַא זיא'ס ןוא הילע ץוביק ַא רַאפ טנעמַאדנופ םעד טגיילעג ןבָאה --- ןָאיַאר ןיא

 .געוו םעיינ םעד ןעמענוצנָא עיטעלָאּפ ןיא "ץולחה; ןופ םירבח עלַא וצ ףור א

 ףינס ןיא קיטעט ןעוועג זיא רבח רעד יוװ םעדכַאנ זַא ,ןענאטשרַאפ טָאה'מ

 זיא רע ןוא ץוביק-הרשכה םעד טכאמעגכרוד טָאה רע יו םעדכָאנ ,"ץולחה; ןופ

 ןעמ רָאט -- תוירחא ןוא טעברא ןופ ןעגנוגנידַאב עיינ ןיא ןרָאװעג טלעטשעג

 ןייז הלוע םירבח ענייז טימ ןעמַאזצ ףרַאד רע רָאנ ,רקפה ףיוא ןזָאל טשינ םיא

 רעד ןופ תושר םעניא ןלעטש ךיז ןוא טפאשרעפרעק עסריזינַאגרַא ןַא יו ל"א ןייק

 ,טָאטש ןיא רעדָא ףרָאד ןיא סעיציזַאּפ-טעברַא ןופ גנורעבַארעד רַאפ תורדתסה

 יז ןעוו זיא הילע ןופ םרָאפ עטטקיסַאּפ יד זַא ,החנה רעד ןֹופ דוסי ןפיוא

 טלעטשעג ךיז טָאה -- ןָאיַאר ןטמיטשַאב ַא ןופ ץוביק א ןיא טריזינַאגרָא זיא

 רע זיא ?הילעה-ץוביק ןופ רעטקַארַאכ ןוא תוחמ רעד ןייז לָאז סָאװ : עגַארפ יד

 יד ןרילוגער וצ ךיוא רעדָא ןייז הלוע סָאד ןריזינַאגרָא וצ םאר א יו טשינ רעמ

 ? דנַאל ןיא עיצַאזינָאלָאק

 ןיא הילע-ץוביק םעד טעדנירגעג ןכָאה סָאװ יד ןופ ןשינעגעגַאב יד ייב

 רעקילעפוצ ַא ךרוד ,גנוטכיר עייג ַא ןעמונעגנָא עטַאבעד יד טָאה עיסעלָאּפ

 עיינ טלײשעגסױרַא ךיז ןבָאה'פ .עפורג "ריעצה:לעופה; ַא ןופ גנוקילײטַאב

 רעייז טימ רעמענלײטנָא יד ןשַאררעביא וצ טקעװצַאב ןבאה סָאװ ,ןענימרעט

 ,ןןסלער ערעדנַא ףיוא עיסוקסיד יד ןעווערעק ןוא טייקשירפ

 ןפוא ןכעלטייד ןוא ןרָאלק א ףיוא טרעהעג ןעֶמ טָאה לָאמ ןטשרע םוצ

 ; גנוניימ יד טָא אצוי לעוּפ ַא יוװ ןוא ,"הצובק רעשינאגרָאק רעד ןופ עירָאעט יד

 עּפורג ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא לארשי ץרא ןייק ןעמוק ףרַאד הילע-ץוביק רעדעי

 יד ךיז טעװ טייקכעלקריוו רעקיטרָאד רעד טימ ךיז ןענעקאב ןכָאנ .רעטעברַא

 רעדָא ץוביק ַא ןיא ןטערטנײרַא ןלעוו םירבח עריא ןוא ןריזילַאטסירקסיױא עפורג

 "רעביא ץלַא ןביוהנָא ןוא דנַאל ןיא ןעמוק וצ טכייל טשינ זיא'ס, לייוו ,הצובק

 ,טריזינַאגרָא ןייז ףרַאד הילעיץוביק רעד ."שבוכה, רעד ןַאטעג טָאה'ס יו ,סייֵנַא

 ,לעטשנייא ןשיגָאלָאעדיא ןטמיטשַאב א הליחתכל ןעמעננַא טשינ ףראד רע רעכָא

 רעד רַאפ ןטנעמוגרַא ךָאנ ןבעגעגוצ ןבָאה סָאװ םירבח ןעוועג ןענייז'ס

 -ןטַאקיפיטרעס ןענעז םיצולח עקיטציא יד :ץוביק ןשינכעט ַא ןופ גנופַאש
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 ןיא ןיירא ןלעװו רעטעּפש ןלעוװ ייז זַא ,עיטנַארַאג םוש ןייק ָאטשינ זיא'ס ,םיצולח

 ןוא םיצוביק יד יצ ,ןסיוו טשינ רעירפ ךיוא ןָאק'מ .ןביילב ןטרָאד ןוא ץוביק ַא

 -טעברַא רעד בילוצ םירבח עלַא יד ןעמענוצפיוא חוכב ןייז ןלעו תובשומ יד

 ןופ דנובוצ רעד ביוא רעסעב ןעוועג רעבירעד טלָאװ'ס ,דנַאל םעניא טיײקיזָאל

 טָאה טעטירָאיַאמ יד רעבָא .רעשינכעט ַא זיולב ןייז לָאז הילע-ץוניק םוצ רבח

 יד עיזיוו רעייז ןיא ןעזעג ןבָאה ייז .עירָאעט עקיזָאד יד ןעמעננָא טלָאװעג טשינ

 גנוגעװַאב רעשיצוביק רעד ןופ רַאואוורעזער ַא יו תולג ןיא גנוגעװַאב עשיצוביק

 .לארשי ץרא ןיא

 ןכלעוו טימ ךיז ןדניברַאפ ןגעוו עגַארפ יד ןעמואוושעגפיורַא ךיוא זיא'ס

 םירבח יד .דנַאל ןיא הילע-ץוביק ןופ געוו ןגעוו ןוא דנַאל ןיא ץוביק זיא'ס

 ןבָאה ,הילע ןופ לעווש ןפיוא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,עיסעלָאּפ ןוא קסניּפ ןופ

 -- לארשי ץרא ןיא ןבעל ןקיד'תופתושב ַא ןגעוו ךעלרע ןוא טסנרע טכַארטעג

 ,קסניּפ ישודק ןופ ןעמָאנ ןפיוא הצובק יד ןעוועג זיא גנובערטש ןוא לַאעדיא רעייז

 ןקיד'לארשי ץרא ןיא ןעזעג ןבָאה אפוג קסניּפ ןופ םירבח יד רָאנ טשינ

 ןופ גנוכעלקריוורַאפ יד ןוא ןבעל ןוא טעברַא רעייז ןופ ךשמה םעד ןבעל-הצובק

 ןעז טלָאוװעג ןבָאה םירבח רעיסעילָאּפ יד ןופ בור רעד ךיוא רָאנ ,לַאעדיא רעייז

 רעשיטסינויצ ילעוּפ רעד ןופ גנופַאש עשיאייטרַאּפ-שיצולח יד הצובק רעד ןיא

 אניּפ ךייט םעד ןופ ןגערב יד ןופ ךיז טיצ סָאװ "טייק ענעדלָאג , יד ןוא עיסעילָאּפ

 .קמע ןופ רעדלעפ יד ןוא הדוהי ןיא תובשומ יד ,ןורש ןופ ןּפמוז יד זיב

 ןופ ןעמָאנ ןפיוא הצובק רעד טימ טקַאטנַאק ַא ןטלַאחוצנָא סולשַאב רעד

 זַא ,ןביולג ןפיט ןוא תובהלתה טימ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא קסניּפ ישודק יד

 ךיוא רעבָא .געוו-סנבעל ןטנכייצעגנָא םעד ןכעלקריוװרַאפ ןוא ןייז ךישממ טעוו'מ

 םעד ןגעוו : תוששח ןוא תוקפס יילרעלכ ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא ןענעז טלָאמעד

 ,םירבח עריא ןופ ןליװ-סמַאנפיוא םעד ןוא הצובק רעד ןופ חוכ-סמַאנפיוא

 טייטש סָאװ ,הצובק יד זַא :ט'הנעט'עג טָאה סָאװ רעצימע ןעוועג זיא'ס

 ענעדישרַאפ ןלעטשוצפיוא חוכב ןייז טשינ טעוװ עיצַאזינַאלָאק ןופ לעווש ןפיוא

 ןפראד טעוו'מ זַא ןוא ; טפַאשטריװ ריא ןעיוב קיטייצכיילג ןוא דנַאל ןיא ןטקנוּפ

 ידכ ,ןעמרָאפ-ריזינַאגרָא ערעדנַא ןוא ןטקַאטנָאק ערעדנא ןכוז טפנוקוצ רעד ןיא

 ,הילע עשיצולח יד ןריזינַאגרָא םייב געוו םעיינ םעד ןרעכיז וצ

 ןשינערָאװַאב ןוא טכיזרָאפ סיורג טימ ןטלַאהרַאפ רעבירעד ךיז טָאה'מ

 טשינ ,ןכב ,רימ ןדנירג התע תעל, .ןגרָאמ רעד ןעגנערב ןָאק'ס סָאװ םעד וצ

 -תצובק רעד טימ טקַאטנָאק םעד ןָא ןטלַאה רימ : דנַאל ןיא ץוביק םעיינ ןייק

 א זנוא ןופ טרעדָאפ יז .םילוע ערעזנוא ןיויברָאסבַא וצ טיירג זיא סָאװ קסניּפ

 ףיוא ןוא קיסַאּפ ןוא ליבַאטס רעקינייוו-רעמ ןייז לָאז סָאװ ,לַאירעטַאמ-ןשטנעמ

 ןוא ,גנַאלרַאפ ריא ןעמוקכָאנ ןפרַאד ןלעוװו רימ ,ןזָאלרַאֿפ ךיז ןָאק'מ ןעמעוו

 ןלָאז ןקיש רימ סָאװ םירבח ערעזנוא זַא ,רעכיז ןייז רימ ןפרַאד קיטייצכיילג

 ."הצובק רעד ןיא ןרעוו טריברָאסבַא

 ןיא הצובק רעד דצמ ייס ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא גַאלשרָאפ רעיינ רעד

 יד ,טייקנדירפוצ סיורג טימ -- תולג ןיא ץוביק ןופ םירבח יד דצמ ייס ,ייא

 ,ןטָאטלוזער עסיורג טרַאװרעד טָאה ןעמ ןוא ןסקַאװעצ קרַאטש ךיז זיא גנוגעוװַאב
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 ןקיזָאד םעד ןופ ןעלגילפ יד טקַאהעגרעטנוא ןבָאה ןרָאטקַאפ ענעדיישרַאפ רעבָא

 ,םולח םענייש

 רעד ףיוא ןפורעגּפָא ךיוא ךיז טָאה הילע רעטרעפ רעד ןופ סיזירק רעד

 רעבָא ; געט ענעי ןיא ןסקַאוװעג דָארג זיא עיצַאזינָאלַאק רַאפ גנַארד רעד .הצובק

 טרעװשַאב ןבָאה ייז ןוא עכַאװש ןעוועג ןענעז ךיז ןריזינָאלָאק רַאפ ןטכיזסיוא יד

 רעד טימ טקעריד ןדנוברַאפ גנוגעװַאב עשיצולח ַא ןעווָאכ ןופ טייקכעלגעמ יד

 ,קסניּפ תצובק

 ןופ לָאר יד ןייז לָאז סָאװ : םיחוכיוו עכעלרעניא יד טרעמעג ךיז ןבָאה סע

 טייקכעלקריוו רעד ןופ טכיל ןיא גנוגעװַאב רעשיצוביק רעד ןוא הצובק רעד

 יובפיוא ןכעלטפַאשטריװדנַאל םוצ םירבח יד ןופ לעטשנייא םעד קילדעוו ןוא

 "נא רעד ןופ ןוא ;טּפַאשלעזעג עשיטסיװיטקעלָאק ַא ןלעטשפיוא םעד וצ ןוא

 תוגולּפ"הצובק יד ןיא טיוג עסיורג יד ןוא טײקיזַָאלטעברַא יד ןבָאה טייז רערעד

 ,תולג ןיא וורעזער םעד רַאפ ןטייקיאעפ-טַאנפיױא יד טרענעלקרַאפ תובשומ יד ייב

 גנוגעוַאב רעיסעילָאּפ רעד ןופ ןטיוג יד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיילג ךיז טָאה'ס

 יד .טשינ ךיז ןרָאּפ לארשי ץרא ןיא הצובק רעד ןופ טייקיאעפ-םאנפיוא יד ןוא

 םירבח עיינ ןופ עטָאװק-םַָאנפיוא רעד ןיא ךעלדיימ 2094 זיולב ןעמענוצנָא הריזג

 ןראּפשרַאפ סָאד רעטעּפש ןוא ,עיצַאזינָאלָאק ףיוא רעבירַא זיא הצובק יד תעב

 ןשיװצ קירב יד ןסירעגרעטנורַא שיטקַאפ ןבָאה --- סעט'רבח רַאפ ללכב געוו םעד

 סָאד ןַא ,האובנ יד ןרָאװעג םייוקמ זיא'ס ;הצובק רעד ןוא הילע-ץוביק םעד

 ענעדיישרַאפ ןפַאש וצ לולע זיא לארשי ץרא ןיא הצובק ןייא טימ ןדנוברַאפ ןייז

 ,הילעה"ץוביק ןופ דוסי ןצנַאג םעד ןרעטשעצ ןָאק ןוא ןטקילפנָאק

 ןויסנ םעד ןענַאטשעגיײב טשינ ןיא עיסעילָאּפ ןיא הילעה-ץוביק רעד ךיוא

 "כָאנ ידכ וויטַאיציניא ןוא עיגרעגע עקיטיונ יד טכַארבעגסױרַא טשינ טָאה ןוא

 ץוביק רעד .טייצ רעקיטכיר רעד ןיא הצובק רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןעמוקוצ

 ןיא ןטערטנײרַא לָאז סָאװ ,הגולּפ עסיורג ַא ןריזינַאגרָא וצ ןזיוװַאב טשינ טָאה

 ןוא ץוביק ןופ טעטילַאטיװ יד ןרירטסנָאמעד םורא ױזַא לָאז ןוא הצובק רעד

 הצובק רעד ןופ גנונעּפָאה יד טשױטנַא טָאה רע .תולג ןיא געוו-סטייקיטעט ןייז

 ,ףליה רעקיטנעק ןוא רעקידלַאב ףיוא

 ןרָאטקַאפ עלַא יד טרעייטשעגייב ךעלריטַאנ ןבָאה לַאפכרוד םעד טָא וצ

 רעד ןופ סיזירק רעד .םזינויצ םעניא עגַאל יד טקריװַאב טלָאמעד ןבָאה סָאװ

 ןטשרע םעד טניז םזינויצ ןיא סיזירק רעטסרעווש רעד ןעוועג זיא הילע רעטרעפ

 םעד בילוצ םזינויצ ןטימ ןרָאװעג ןסירעגטימ ןענייז סָאװ ןסָאמ יד ,גירק"טלעוו

 -- הפוקת יקסבארג רעד ןופ קורד ןשיגָאלָאכיסּפ ןוא ןשיטילָאּפ ,ןשימָאנָאקע

 ,גנושיוטנַא ןוא גנולפייוצרַאפ ןופ לעווש םייב ןענַאטשעג ןענעז

 טָאה ןוא םוטעמוא ןסערפעגנייֵא ךיז טָאה םס רעשיטסיניצ-יטנַא רעד

 ַא ןלַאפעג ןיא םזינויצ ןופ הכרעמ יד ,גנוקריוו עכעלדעש ןייז טײרּפשרַאפ

 ןיא ןענע'בנגױצניירַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה גנומיטש-עיצַאדיװקיל עטלעטשרַאפ

 סָאװ ,"טנעמָאמ, רעװעשרַאװ רעד ,ןטסינויצ ענעכַארּפשעגסיױא ןופ ןזיירק יד

 "ןטסינויצ ןעוועג ןענעז רעבעגסױרַא ןייז ןוא רעּפוטשרעטנוא ענייז ןופ בור רעד

 וצ סערעטניא ןזײװסױרַא ןטלַאּפש ענייז ףיוא ןבױהעגנָא טָאה -- ןענַארעטעװ
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 רעד .םזיקלָאפ ןטרעטנומעגפיוא ןוא ןטײנַאב ַא וצ ,םזינַאשזדיב-ָאריב ,םירק
 ןטימ ןעמונרַאפ ןצנַאגניא טעמכ ןעוועג זיא םזינויצ רעוויסערגָארּפ רעשילױּפ
 רעקיזָאד רעד .גנוקיטכערַאבכײלג רעשידיא ןגעוו לגנַארעג ןשירַאטנעמַאלרַאּפ
 ביוא ,טקנוּפדנַאטש ןשיטסינויצ ןופ ןליפַא לופטרעוו ןייז טנָאקעג טָאה לגנַארעג
 טייקיטעט רעשיטסינויצ רעכעלגעט-גָאט רעד ןיא ןטכָאלפעגניירַא ךיז טלָאװ רע
 -ךַאפ ענייז ןוא םזינויצ רעלעיציפָא רעד רעבָא .טזיײּפשעג ןרָאװעג ריא ןופ ןוא
 טיבעג ןקיזָאד םעד ףיוא רָאנ טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה רעריפ עכעלטרָאװטנַא
 ןופ געט יד ןיא ךַאװ רעד ףיוא ןייטש וצ ןעגנואימַאב ןייק טכַאמעג טשינ ןוא

 זיא סָאד .גנוגעװַאב רעד ןופ שזיטסערּפ ןוא ןעזנָא םעד ןביוהרעד ןוא סיזירק
 ןיא בושי ןרַאפ יו תולג ןיא םזינויצ ןרַאפ טײקיטנעהּפָא ןופ הפוקת יד ןעוועג
 ,לארשי ץרא

 יד ,"ץולחה, םעד ךיוא ןטימעגסיוא טשינ טָאה טײקיטנעהּפָא עקיזָאד יד
 רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא ןענעז ןוא טנָארּפ ןשיטסינויצ ןופ טריטרעזעד ןבָאה סָאװ
 ןקידנטעברַא ןרַאפ ףמַאק ןוא טייקיטעט רעייז ןצעזוצרָאפ ידכ ;ײטרַאּפ-ןויצ ילעוּפ
 ,ןויסנ ןופ ןהעש יד ןיא םישעמ-המשגה ןופ טגָאזעגּפָא ךיוא ךיז ןבָאה --- םזינויצ
 -רעטנוא ןבָאה ייז ,גנוגעװַאב רעד ףיוא רעווש ןלַאפעג ןענעז געט עקיזָאד יד

 םיא ןופ ןבירטרַאפ ןוא עיסעילָאּפ ןיא הילע-ץוביק םעד ןופ תודוסי יד ןבָארגעג
 ,םירבח ךס ַא

 טָאה עיסעלָאּפ ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ ןוא "ץולחה, ןופ רוד רעטשרע רעד
 טָאה רוד רעטייווצ רעד ,"קסניּפ ישודק; ןופ ןעמָאנ ןפיוא הצובק יד ןטלַאהעגפיוא
 רעיסעילָאּפ רעלַאקָאל ַא ןיא גנוגעווַאב יד ןייז וצ ךישממ קיטיונ רַאפ ןענופעג טשינ
 -תונכש יד ,ןלױּפ ץנַאג ןופ "ץולחח, ןטימ ןדנוברַאפ רעבירעד ךיז טָאה רע .םַאר
 ןופ ןליוּפ ןיא גנוגעװַאב עשיצולח יד ץלָאטש טימ טריזילָאבמיס ווָאסָאלק עקיד
 הפוקת יד טנפעעג גנוגעװַאב רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טָאה יז ןוא טייצ רענעי
 לסעק-רעייפ םעד ןיא טרעטיולעג ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,ץנַאלג ןוא םזיאָארעה ןופ
 םוצ וצ טייטש עיסעלָאּפ ןיא "ץולחה; רעד .לארשי ץרא ןיא ןסיזירק יד ןופ
 ,ןעגנוגעווַאב-טנגוי ןוא ןגיײװצּפָא עלַא ענייז טימ "ץולחה; ןופ םָארטש ןסיורג
 םיצולח םתס ,"טייהיירפ, ,"רורד, ,.ס .צ טימ טקיניײארַאפ ןויצ ילעוּפ ײטרַאּפ יד
 ןוא רעקידנרידיצעד רעד ןרָאװעג סע ןענעז ייז --- םיצוביק יד ןופ םירבח יד ןוא
 ,"ץולחה, ןיא חוכ רעקידנרילוגער

 רעקיזָאד רעד ןיא ןעגנוניימ ענעדיישרַאפ יד ,ןעגנובייר עכעלרעניא יד
 -- "ץולחה, ןוא ײטרַאּפ רעד ןשיװצ ןשינעטלעהרַאפ יד ,הנחמ רעלופרילָאק
 ,בַאטשסאמ םענײמעגלַא ןַא ףיוא ןכילגעגסיוא טרעוו -- ץלַא סָאד

 טָאה סָאװ קרּפ רערעדנוזַאב רעד ןרָאװעג ןסָאלשעגּפָא זיא'ס ,םלשנו םת
 ןיא "הינודרוגא ןוא "ריעצה רמושה, ןופ טירטנייא ןטימ .עיסעלָאּפ ןסייהעג
 יד טרעדנעעג ךיז טָאה -- עימָאנָאטױא רעלעיצעּפס ןופ דוסי ןפיוא --- "ץולחה;
 ,"ץולחה, ןופ רוטקורטס עלענָאיצַאזינַאגרָא

 ןיא ןעגנורעדנע עלַאקידַאר וצ טריפרעד טָאה סָאװ לגנַארעג רעסיורג רעד
 ץנערעפנָאק רעטפניפ רעד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא -- גנוגעווַאב רעד

 .("תבג, ץבוק) ,1928 ןיא "ץולחה; ןופ אָז //ןקיי /
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 יק סווָאנאדג ָא ב .מ

 "ץולחה, רעד ןוא הילע יד

 יליהג טימ גנוגעווַאב הילע יד טרעפעלשעגנייא ןעמ טָאה רָאי ייווצ

 ןופ סיוא טרעדנַאוװ'מ ןוא טײקיזָאלטשברַא טשרעה לארשי ץרא ןיא זַא ,תוישעמ
 עלַא רעכיא דיר יד טליטקעג ךיז ןבָאה רעיוא םוצ ליומ םענופ ; ןטרָאד
 ךיז ןענעז ןייז וצ הלוע טגייגעג ןעוועג ןענייז סָאװ טיילעגנוי עשידיא .תוצופת
 א ,גנוקיטפעשַאב רעינ ַא וצ טּפאכעג ךיז טָאה רענייא ,ןכַארקעצ לייוורעד
 גנאווצ ןוא ןבעל ןופ קורד ןרעטנוא ץלַא -- דנַאל יינ ַא ןיא קעווא זיא רעטייווצ
 תופוקת עטסרעווש יד ןיא ןעשעג טשינ ךָאנ ויא ךַאז אזא .ןדנעטשמוא ןוא טייצ ןופ
 רעקיד'הרוכג ַא ןעגנַאגעגפיוא זיא דימת ,לארשי ץרא ןיא םושי ןקידנטעברַא ןרָאפ
 רעדעי ןרָאװעג טמוטשרַאפ זיא געט -רעגנוה יד ןיא רָאנ ,הילע ןופ לַאשפיוא
 תעב טציא .טעטײװיטקַא עדעי ןרָאװעג טריזילַארַאּפ זיא'ט ןוא ףור רערעטנומ
 ןרעװש םעד ךיז ןופ טרעדײלשעגּפָארַא טָאה דנַאל ןיא רוביצירעטעברַא רעד
 ךיז טָאה ,ןייז הלוע לָאזמ ףור א טזָאלעגסױרַא ןוא טײקיזָאלטעברַא ןופ ךָאי
 .ןיילק ןצ זיא טיירג טייטש סָאװ הנחמ יד זַא ,ןויװעגסױרַא

 הלוע-ץולח רעדעי ןוא ןיילַא ךיז ןופ טטסקַאװ הילע זַא ,רָאלק זיא'ס ,תמא

 ,הילע --- זיא הילע רַאפ הפורת עטסעב יד לייוו ,םילוע עיינ ןעצ ךיז טימ טגנערב
 עשידיא יד טלסירטעגפיוא םילוע לָאצ עטצענערגאב עקיטציא יד ךָאד טָאה
 ךיוה רעטמיטשַאב ַא ףיוא רעטעמַאראב-הילע םעד ןטלַאהוצנָא יד רעבַא .סָאג
 טשינ ךיז ןפיולעצ סָאװ ,ןטַאדידנַאק-םילוע הנחמ א וורעזער ןיא ןכָאה וצ ןוא

 ןוא .רעלקפיוא עשיטאמעטסיס ןוא עקיד'רדסכ ַא קיטינ זיא ,ןקע עלַא ןיא
 "רעטעברא עלַא ןענייז קידלוש .ןָאטשג טשינ ןעמ טָאה סָאד ,טעברַא-עדנַאגַאּפָארּפ

 ײלבַאגרָא-"ץולחה, רעד ףיוא סרעדנוזַאב טלַאפ דלוש-טּפיוה יד רעבָא ,ןעײטרַאּפ
 ביוחמ זיא יז ןוא טגָאלקעגנָא טרעװ יז סָאװ ,תוכז רעסיורג ַא זיא'ס .עיצאז
 ,ןובשחו ןיד א ןבעגוצּפָא

 םילוע 1000 ןלעטשוצ לָאז "ץולחה; רעד זַא ,טגנַאלרַאפ טָאה לארשי ץרא

 ןטיול ,ןטַאדידנַאק 600 רָאנ ןעוועג ןענעז טייצ רעגעי וצ ,גנילירפ ןופ ףיול םעניא
 טייצ עטמיטשַאב א ןכַאמכרוד טפרַאדעג טָאה רכח א) באטשסאמ םענעמונעגנָא

 "עדָאפ יד טימ גנַאלקנייא ןיא ,(רעטקַארַאכ ןייז ןענעקרעד לָאזמ ידכ ,הרשכה
 יד ףיוא ןייז ןצ דיּפקִמ טשינ ןרָאװעג ןסָאלשאב זיא תורדתסה רעד ןופ ןעגנור
 ,(דנַאלסור ץוח א) םירבח 1500 ןייז הלוע ןלָאז רעמוז ןופ ךשמ ןיא ןוא ןטַאדידנַאק

 לַאפ םעד ןיא .הנחמ רעשיצולח רעד ןופ לייט רעסיורג ַא ןעוועג ןַאד זיא סָאד

 םצע רעד יװ ,הילע ןופ טקַאפ רעד קיטכיוו יוזַא זדנוא רַאפ ןעוועג טשינ זיא
 ,הילע ןופ הווצמ רעד וצ ?ץולחה, ןופ לעטשנייא

 רעסיורג רעד סיינארעביא ןביוהעגנָא ךיז טָאה הילע רעד ןופ טקואוו ןטימ
 :עגַארפ יד ןעמואוושעגפיוא זיא'ס ןוא ,"ץולחה; ןופ ןעייר יד ןיא םָארטשוצ
 ןופ לייט ַא ןקישּפָא ןוא זדנוא וצ ןעמוק סָאװ עלַא יד טָא ןעמענפיוא רימ ןלָאז
 ןשיצולח רעייז ןגעוו עיטנַארַאג םוש ןייק טשינ ןבָאה רימ םגה ,י"א ןייק יז
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 וצ דנכערּפשטנַא רָאנ םירבח עיינ ןעמענניירַא רימ ןלָאז רעדָא ,ןייזטסואווַאב
 ןבעג וצ ייז תלוכיב ןענעז רימ טייוו יװ ןוא ןטייקכעלגעמ-ריברָאטבַא ערעזדנוא
 ,הרשכה עקירעהעג יד

 : ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא ןענייז ןעגנוניימ עמערטסקע ייווצ
 רעד ןופ םָארטש ןופ קיגנעהּפָא טשינ זיא "ץולחה; ןופ טייקיטעט יד

 רעד ןופ גנוגעװַאב ַא זיא "ץולחה, רעד ;דנַאטשוצ ריא ןוא הילע רענײמעגלַא
 -סיוא ןוא טלושעגסיוא טרעוו סָאװ ,הילע רעקיניזטסואווַאב ןוא רעקידנטעברַא
 ,סיֹוארָאּפ ןיא טמערופעג

 הילע רעקידנטעברַא רעד רַאפ גנוגעװַאב ַא ןייז ףרַאד ?ץולחה; רעד 2
 ַא טָאה סָאװ ןכעלטיא ןעמענמורַא זיא עיצקנופ ןייז } טייג ןוא טייטש יז יװ
 א םילוע ןופ הנחמ רעטיורג רעד ןיא ןריפכרוד ןוא ,ןייז וצ הלוע תוררועתה
 ,לפט רבד ַא .ןינע רעקילייווטייצ ַא זיא הרשכח יד .טעברַא-רעלקפיוא עלערוטלוק

 "ץולחה; רעד תויה זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,ענױזַא ןעוועג ךיוא ןענעז'ס
 ןייז הליחתכל רע ףרַאד הנחמ-רעטעברַא רעד ןופ וויטקעלָאק-םילוע ןַא זיא
 רעקידיײטרַאפ יד דצמ .ןעײטרַאּפ רעטעברַא יד ךרוד ןפוא ןטעטיראּפ ַא ףיוא טיובעג
 ןשיטסירעטקַארַאכ םעד טרעהעג ךיוא ןעמ טָאה טקנוּפדנַאטש ןטשרע ןופ
 ןטייצ יד ןיא וליפַא הילע ןופ ןגיוצעגקירוצ טשינ ךיז ןבָאה רימ; : טנעמוגרַא
 עניילק ערעזדנוא טקישעג רדסכ ןבָאה רימ ,טײקיזָאלטעברַא ןוא רעגנוה ןופ
 םייב ןלייא טשינ טציא ךיז ןלעוו רימ ;דנַאל סָאד טזָאלרַאפ טָאה'מ תעב תוצובק
 לארשי ץרא .געו רעזדנוא ןייג ןלעװ רימ .עיצַארגימיא רעד ןופ זיורבפיוא
 -רעטעברַא ךָאד ןריטסיוקע םעד בילוצ -- ?טנעה-סטעברַא ןיא ךיז טקיטיונ
 ,"םילוע ןסָאמ יד ןלעטשוצ ייז ןלָאז טָא -- ןעײטרַאּפ

 םעד ןעלדנַאװרַאפ וצ לולע זיא סנייא רעמונ גנוניימ יד יו טקנוּפ רעבָא
 ןטיונ יד טשינ ןעעז סָאװ ,םידיסח ןופ עטקעס רענעסָאלשעגּפָא ןַא ןיא ?ץולחה;
 יד לגוסמ ןיא ױזַא טקנוּפ ,ןזַאפ עלַא ענייז ןיא יובפיוא-י"א ןקידנטעברַא ןופ
 לָאז רע זַא ,קנַאדעג ןשיצולח ןופ ןעלגילפ יד ןקַאהוצרעטנוא ייווצ רעמונ גנוניימ
 ,טנגוי רעד ףיוא העּפשה עצנַאג ןייז םיא ןופ ןעמענוצ ןוא המשנ ןייז ןכיוהסיוא

 דרַאגנַאװַא רערענָאיצולָאװער רעד ןביילברַאפ וצ ביוחמ זיא ?ץולחח; רעד

 טפַאשלעזעג רעד ןיא ןטרעוו ןטייבוצמוא טבערטש סָאװ גנוגעוװַאב-הילע רעד ןיא
 ךיז רַאפ ןייא טלעטש סָאװ ,ץראל ץוח ןיא ייס י"א ןיא ייס רוטלוק רעד ןיא ןוא

 קנַאדַא עקַאט לייוו ; הרשכה רעשיצולח רעד ךרוד רעגייטש-סנבעל ןוא -טעברַא ןַא
 ךיז ןבָאה'ס ןוא סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשידיא יד וצ ןעגנורדעגניירַא רע זיא םעד
 ןופ םיפינס רעקילדנעצ ,עטיל ,עיצילַאג ,ןלױּפ ןופ טעטש עלַא ןיא טעדנירגעג
 ןופ רעטלע םעניא עכעלטנגוי ןריזינַאגרָא םיפינס עקיזָאד יד ."ריעצה ץולחה;
 זיא ןיילַא הילע ןופ קנַאדעג רעד ,םירבח רעטנזיוט ןיוש ןלייצ סָאװ ,רָאי 17 -- 4
 ,טנגוי רעד ןופ עיזַאטנַאפ יד ןּפַאכרַאפ וצ חוכב טשינ

 ןגיוט עשז סָאװ, :ן'הנעט סָאװ ענױזַא ךס ַא ןַארַאפ ןענעז לארשי ץרא ןיא
 ןעעז ןוא ּפָא ןצַאש סָאװ ,יד ןענעז עקינייװ *! םילוע זדנוא טיג ? םיצולח זדנוא
 לארשי ץרא שיטסילַאיצָאס ַא ןופ קנַאדעג םעד ןופ רעגערט םעד "ץולחה; ןיא
 םיצוביק עסיורג יד ןענעכערוצ ןעמ ןָאק עקיצניוװ עקיזָאד יד וצ .רוד ןגנוי ןשיװצ
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 רעד וצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,("ריעצה רמושה, ,*"דודג; רעד ,"דורח'ןיע ,)
 ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה ייז לייוו ןוא ןשינעכוז עגנאל ךָאנ גנוצַאשּפָא רעקיזָאד
 עקיזָאד יד וצ רוד רעגנוי רעד ףיורַא טקוק עקַאט רעבירעד .תוחוכ עש"רפ
 ןעמיורט ןוא טפַאשקנעב טימ גנולקיװטנַא רעייז טײלגַאב רע ןוא םיצוביק

 ,הילע םשל זיולב גנוגעװַאב ַא ןרעו טשינ ןָאק עיצַאזינַאגרָא-"ץולחה, יד
 חוכ רעצנַאג רעד .ןריטסיזקע וצ ןרעהפיוא יז טעװ -- ןרעוו סָאד יז טעוו ןוא
 עלענָאיסעּפָארּפ ץוח ַא -- םילכ יד טּפַאש יז סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב רעריא
 ןופ ּפָא ריא ןטיה םילכ עקיזָאד יד .גנולושסיוא רעלערוטלוק ַא רַאפ --- הרשכה
 יד ןטלַאהַאב ןיא ייז ןיא .תודירי ןוא ןסיזירק ןופ ןטייצ ןיא גנורירענעגעד

 "רעד רעשיאייטרַאּפ רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא ךוניח ןשיצולח ןופ טייקוויסנעטניא
 ךיז טּפעלש סָאװ ,רבח םעד ןשיווצ .גַארטרָאפ ַא רעדָא גנוטייצ ַא ךרוד גנואיצ
 םעד ןוא טַארעּפער ַא טימ ךיז טזייּפש ןוא טָאטש ןיא רעטמַאזנייארַאפ א םורָא
 ! גנַאג ַא ךימ גלָאפ זיא -- הצובק א ןיא טעברַא סָאװ ,רבח

 "כרוד ערעווש עלַא ןיא -- טנידעג זדנוא ץולח רעד טָאה עקַאט רעבירעד
 "סנבעל ןקיד'לארשי ץרא ןַא ןופ לקניוו רעמיטניא ןָא יו --- תופוקת עטכַאמעג

 ןיא ןשינעטלעהרַאפ-טעברַא יד ןופ זיולב טשינ הקיני ןייז טיצ רע לייוו ,רעגייטש
 י"א ןיא ןבעל ןכעלגעטינָאט ןצנַאג םעד ןופ ךיוא ךָאנ דנַאל

 לָאז סָאװ ,סנױזַא סעּפע "ץולחה, רעד טשינ טגָאמרַאפ םילכ עקיזָאד יד ןָא
 המכמ ןיוש ךיז ןיא ןגָארט סָאװ --- ןעײטרַאּפ בוא ןוא ,םירבח ענייז ןדניברַאפ
 "רַאפ לערוטלוק ןענעז -- תודוסי עטלעטשעגנייא ערַאטינַאמוה עניײמעגלַא ןרָאי
 סעיצַאזינַאגרָא-"ץולחה;, יד ןיוש אטישפ ַא ,טרירענעגעד ןוא ןרָאװעג טמערָא
 ,טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב הלוע ןענעז םירבח סעמעוו

 ןוא טלַאטשעג עקיטסייג ןייז ןטיהּפָא "ץולחהג רעד רַאפרעד עקַאט ףרַאד

 רעבָא ,גנולקיװטנַא רעכעלרעניא ןֹוא געווסנבעל ןייז טימ גנַאלקנייא ןיא טלַאהניא
 .הילע טנָאמ ןוא טפור לארשי ץרא ןעוו ןרעיוא יד ןּפָאטשרַאפ טשינ רָאט רע
 עיצַאזינַאגרָא"ץולחה, יד .ףור םעד טָא ןרעהרעד ןוא ןעמענרַאפ זומ "ץולחה; רעד
 ןכעלטנגוי םענערָאװעג ףייר ןוא ןקיניזטסואווַאב ןדעי ןריזיליבַאמ וצ ביוחמ זיא
 רעד וזיא סָאד ,ןטייקיגילק ףיוא ןייז קדקדמ טשיג ןוא טנַארפ-טעברַא םוצ
 ,ןרילרַאפ טשינרָאג יז טעװ טימרעד ,ןלָאצ וצ ביוחמ זיא יז סָאװ ,זניצ רעטשרע

 ,הילע רעקיזָאד רעד טימ ןביוהרעד ךיז ןוא ןגייטש טעװ יז : טרעקרַאפ טקנוּפ
 ןעמוקוצ ןלעוו ,לארשי ץרא ןייק הלוע זיא סָאװ םענעסקַאװרעד ןדעי ףיוא לייוו
 עיצַאזינַאגרָא רעד ייס ןצונ ןעגנערב ןלעװ סָאװ ,עכעלטנגוי רעקילדנעצ טשירפ

 ,הרשכה רעד ייס ןוא

 יד ןריזינַאגרָא ןפלעה וצ עטשרע יד ןשיווצ ןייז ךיוא ףרַאד "ץולחה, רעד
 עקילייוטייצ ןיא ריא ןסילשפיונוצ ,ריא ףיוא ןייז עיּפשמ ,הילע עניײמעגלַא

 "רעטעברַא יד ןריזיוװיטקַא ףרַאד רע .ןרעלקפיוא ןוא ןייז ךירדמ ייז ,םיצוביק
 גנוטכיר ריא ןענעכייצנָא ,הילע יד ןקרַאטשרַאפ וצ ידכ ןקינייאראפ ייז ,ןעײטרַאּפ
 ןיא סעיצַאזינַאגרָא"ץולחה, יד טריפעג ךיז ןבָאה סע יוװ ,ןָאט םעד ןבעג ןוא
 ,דנַאלשטייד ןיא ןוא ןליוּפ

 ."הדובע דודג, (*



 ןליוּפ ןיא םיצולח 162

 ןופ טייקיטעט יד טריפעגכרוד ןרעוו ףרַאד ןעגנוטכיר-טּפיוה ייווצ ןיא

 -ָארּפ רעכעלטנירג ַא םשל סעיצוטיטסניא ןדנירג -- םינּפ יּפלכ :"ץולחה;

 ןריזינַאגרָא --- ץוח יּפלכ : רוד ןגנוי ןרַאפ הרשכה רעלערוטלוק ןוא רעלענָאיסעפ

 ,הכרדה עלערוטלוק ַא ןבעג ייז ןוא םילוע ןופ םיצוביק

 יד טא ףיוא טייקיטעט יד ןקרַאטשרַאפ וצ העש עקיסַאּפ יד זיא טציא

 ,ןטיבעג ייווצ

 ,(1924 ינוי ,"ץולחה?)

 ר עוו א קנ א ב .י

 הילע רעטרעפ רעד ןיא "שבוכה;ג

 -ןײרַא טָאה רעטקַארַאכ ןפַאמ ַא ןעמונעגנָא טָאה סָאװ ,הילע עטרעפ יד
 ץרא ןופ ןבעל םעניא טלַאהניא "םעיינא ַא -- טגָאזעג סנייטשמ --- טכַארבעג
 ןוא סעיצקנופ ןוא ןטָאבעג עשיצולח ןופ ךָאי םעד "ןכָארבעצ, טָאה יז ,לארשי

 ,יובפיוא רעזנוא ןיא ןטרעװ ןרידיווער ףרַאד ןעמ זַא ,טרימַאלקָארּפ

 רעטרינַאלּפ ַא טָאטשנָא טייקיזָאלמעטסיס ןוא קינַאּפ ַא ןענַאטשטנַא זיא'ס
 ןקידרעביפ ַא ףיוא טָאה'מ ,טליצ יז סָאװ וצ טסייוו סָאװ ,הילע רעטריזינַאגרָא ןוא
 ;ףרָאד םענופ טַאמירּפ םעד ןסעגרַאפ טָאה'מ .ביבא-לת ןעיוב ןעמונעג ןפוא
 -טנורג רעד ןעוועג טציא זיב ןענעז סָאװ ,הבשומ יד ןוא טפַאשטריװדנַאל יד
 ןרָאװעג טקוררַאפ ןענעז -- םזינויצ םעד ןכעלקריװרַאפ ןופ געוו ןפיוא ןייטש
 ןרעטנוא ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד ךיוא .טייז ַא ןָא
 טָאטשנָא ןוא ,טײקיטנעהּפָא ןזיװעגסױרַא טָאה יז .עיכיטס רעקיזָאד רעד ןופ קורד
 -עגטימ רָאג יז זיא -- געוו ןלופ'תוירחא ןַא ףיוא גנוגעװַאב יד ןעווערעק וצ
 ,םָארטש ןטימ ןרָאװעג ןסיר

 ןרעווש ַא רַאפ ןייטש ןבילבעג זיא -- ןלױּפ ןיא רקיעב -- "ץולחה; רעד
 ןופ לָאצ ןייז ןגיטשעג זיא רָאי ןייא ןופ ךשמ ןיא .ןסקָאװעג זיא רע .ןויסנ
 120 ןוא םיפינס 460 ןיא םירבח 14,000 וצ -- םיפינס 80 ןיא םירבח 0
 ךיז טָאה'מ ,לעטשנעמַאזוצ ןייז טרעדנעעג ךיוא ךיז טָאה'ס .םיצוביק-הרשכה
 רעקידנטעברַא רעד ןופ ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןופ םיא ןיא ןסָאלשעגנָא
 טָאטשנָא ,ןרָאװעג רעסערג זיא הרשכה רעד ןופ םענרַאפ רעד ןוא ,ץנעגילעטניא
 -טריוודנַאל ייווצ ןיא הרשכה רעייז ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,טיילעגנוי רעקילדנעצ
 סעטרבח ןוא םירבח 3000 ןעמונעגמורַא הרשכה יד טָאה ,ןעגנולדיז עכעלטפַאש
 עשיטָאטש ןיא ןוא טעברַא רעצרַאװש ייב ,תוצובק עכעלטפַאשטריװדנַאל ןיא
 ,ןטַאטשרַאװ

 םעד רַאפעג ןיא ןלעטש טנָאקעג טָאה סקואו רעלענש רעקיזָאד רעד
 ,סקואוו ןשירעמונ ןופ ןגָאזּפָא טנָאקעג טינ ךיז רע טָאה טייז ןייא ןופ ,"ץולחהפ
 עשיגָאלָאעדיא יד ןטלַאהפױא טזומעג רע טָאה טייז רעטייוצ רעד ןופ ןוא
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 גנוגעװַאב רעד ןופ גנורעטיירבסיוא רעד רַאפ ןגרָאז טפראדעג טָאה רע ,ןּפיצנירּפ
 ,גנולושסיוא רעטרינַאלּפ רעשיטַאמעטסיס ןוא גנופיטרַאפ ריא רַאפ ךיוא ןוא

 סעיצקנופ יד טימ ןדנובעג ןוא טּפינקעג ןעוועג ,ךעלריטַאנ ,זיא ץלַא סָאד
 יז ,דנַאל םעניא "ץולחה; ןרַאפ ןרָאװעג טלעטשעג ןענעז סָאװ ,ןבַאגפיוא ןוא

 יד ןוא עיסעפָארּפירב רעד ןיא רוטקנוינָאק רעד טימ רעפראש ןרָאװעג ןענעז
 ,טָאטש ןיא ןטכיזסיוא ליפ

 ןופ הילע עשקידנסייררעביא-טשינ עסיורג ַא טרעדָאפעג טָאה לארשי ץרוא

 ןרעבָארעד וצ גנובערטש רעסייה ןוא ןליוו ןקימַאלפ א טימ ןעמונעגכרוד ,םיצולח
 סָאװ ,תועידי יד .עינָאלַאק עששידיא רעד ןיא טיינארעביא ןעגנירדניירַא ןוא
 ןפורעגסױרַא ןבָאה ןוא עקירעיורט ןעוועג ןענעז ,ןעגנַאגרעד זנוא וצ ןענעז

 גנוגנערטשנָא עסיורג יד ,טָאטש ןיא ןגיוצעג טָאה הילע עשיצולח יד ךיוא : ורמוא
 ,ץעוויג ןיא ןעגנַאגעג ,םורַא יױזַא ,ןענעז הרשכח רעד ןופ ןעגנואימַאב יד ןוא
 רעבָא ,ויטַאטיטנַאװק ןעוועג ףיסומ ,תמאה ןעמל ,טָאה "ץולחה, ןופ הילע יד

 ,דנַאל ןיא בצמ םעד טרעדנעעג טשינרָאג טָאה
 ןבָאה רימ סָאװ ,"ץולחה, ןופ לַאפכרוד ןסיורג ַא יוװ טכַארטַאב ןבָאה רימ

 -גוא ןַא ןרעוו ןלָאז סָאװ ,לארשי ץרא ןייק םילוע עכלעזַא ןקיש וצ ןזיװַאב טינ
 ףימ סָאװ ;הילע רעטרעפ רעד ןיא רָאטקַאפ ירעשירעפעש ןוא רעשירעמעגרעט
 רעזנוא ןקיטסעפַאב ןלָאז סָאװ ,תוחוכ עשירָאטַאזינַאגרָא טכַארבעגסױרַא טיג ןבָאה
 ןיא טעברַא ןופ גנורעבָארעד יד ןרעטיירבסיוא ןלָאז ןוא ףרָאד ןיא עיציזָאּפ
 ,סעינָאלַאק יד

 ,גנוגעװַאב רעד רַאפ ןויוב ןקידנענערב ַא יו טכַארטַאב סע ןבָאה רימ
 רעדנעל-תולג יד ןיא זנוא וצ ןעמוקעג ןעגעז סָאװ ,םיחילשיםירבח יד ןעוו
 -יזָאּפ ליפיוו ןכָארטשעגרעטנוא ןבָאה ,(תורדתסה רעד ןופ תועידי יד ךיוא יוו)
 ןלַאפַאב ןיא טײקיטנעּפָא א רַאפ סָאװ ןוא ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ןענעז'ס סעיצ
 ןָא ןעמוק'ס זַא ,טלייצרעד ךיוא ןבָאה ייז .תוחוכ עשיצולח ןיא לגנַאמ סיוא
 ,טגייצרעביא ךיז ןבָאה רימ .םיצולח עטריזינַאגרָא ןייק טינ ןעגנערב סָאװ ,ןפיש
 ןשיצולח ןופ ךשמה םעד ןרעכיזרַאפ וצ ידכ ץלַא ןָאטעג טינ ןבָאה רימ זַא
 -ילּפשעצ רעד ןיא טגיל חרצ רעד טָא ןופ לצרָאװ רעד זַא ןוא ,דגַאל ןיא וטפיוא
 ןופ הילע ןַא טָאטשנָא !ןריזינַאגרָא -- רעבירעד ןוא .הילע רעד ןופ גנורעט
 ףיז ןבָאה רימ .הילע עשיצוביק יד ןעמוק לָאז -- עטלצנייארַאֿפ ,םידיחי
 ןריטנעמעצ וצ לגוסמ ןיא הילע עטרירטנעצנָאק ןוא עטרינַאלּפ ַא :טגָאזעג
 ןכַאמ ייז ןוא ןטייקירעווש יד ןייז וצ רבוג ייז רַאפ רעטכייל ןכַאמ ,םילוע יד
 ,הילע רעטרעפ רעד ןופ געט יד ןופ -- ?טעטירעּפעסָארּפע רעד ןגעק ןומיא
 םעד ןיא ןוא .ענליוו ןיא "שכוכה , ץוביק רעד טריזינַאגרָא ךיז סָאה ןַאד
 .ראלוקריצ ןטשרע םעד טקישעגסױרַא רימ ןבָאה טסייג ןקיזָאד

 טכיטעגפיוא ָאד ךיוא ןבָאה גנומעגרעטנוא רעדעי לייב יװ טקנופ ןוא
 ַא ןטלַאהנָא ןוא ןרעכיזרַאפ וצ געו רעקיטכיר רעד סָאד זיא : ןשינעלקנעווק
 ןייק ,געוו ןייק טכוזעג טינ ןבָאה רימ רעבָא ? לארשי ץרא ןייק הילע עשיצולח
 "שבוכהע ןפיוא טקוקעג ןבָאה רימ .םישעמ ֹוצ טבערטשעג ןבָאה רימ ; הטיש
 ,הילע עקידתופתושב ַא :זיא סע ליצ סנעמעוו ץוביק ַא ףיוא יו
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 ןענעגונַאב טינ ךיז ןרָאט רימ זַא ,ןרָאװעג רָאלק זנוא רַאפ רעבָא זיא לענש
 רָאנ ,הילע עקידתופתושב ַא רָאנ טינ :טגָאזעג רימ ןבָאה .ןײלַא םעד טימ רָאנ

 רעקיטפנוקוצ ןוא הדובע שוביכ רַאפ דנַאל םעניא ןבעל קידתופתושב ַא ךיוא
 ןייק קידנעמוק ,ןלָאז תוגולּפ-הילע יד זַא ,טגרָאזעג ןכב ןבָאה רימ .עיצַאזינָאלָאק

 סָאװ ,סעיצקנופ עלַא ןריפכרוד ןלָאז ןוא ןסנייא עצנַאג יװ ןביילב ,לארשי ץרא
 ,ןגײלפױרַא ייז ףיוא טעװ תורדתסה יד

 ידכ -- ןפרַאד ץוביק ןימ ַאזַא ןופ םירבח יד זַא ,טסואוועג ןבָאה רימ
 ןרעוו ,הרשכה ףיוא ןעמַאזוצ ןטעברַא -- ןטָארעג ןלָאז סעיצקנופ-רענָאיּפ ענייז
 ענעדישרַאפ ןייטשייב ןוא ןבעלנעמַאזוצ ןוא ימ רעמַאזניימעג ןיא טוװאורּפעגסױא
 זַא ,טקנעדעג טינ רעבָא ןבָאה רימ .טפַאשלעזעג עיינ יד ןפַאש םייב תוגויסנ

 ןטיױנ יד .םיצוביק-הילע יד ןריזינַאגרָא סָאד ןגיײלּפָא ןעמ ףרַאד םעד בילוצ
 עגנַאל ַא ןטרַאװ וצ טביולרעד טינ זנוא ןבָאה דנַאל םענופ ןשינעפרעדַאב ןוא
 טכַאמעגכרוד ןבָאה סָאװ ,םירבח ןקיש וצ חוכב ןייז ןלעװ רימ ןענַאװ זיב טייצ
 ךיז טָאה "שבוכח; םעד ןדנירג ןטימ .הרשכה עוויטקעלָאק ןוא עקידנרעיוד ַא
 ןלעװ טציא .סיוארָאפ טירש ןקיטכיװ ַא טכַאמעג ןבָאה רימ זַא ,טכודעג זנוא
 רעקידנעגנירד ַא ןעוועג זיא סָאװ ,הילע עשיצולח יד ןריזינַאגרָא וצ חוכב ןייז רימ
 .העש רעד ןופ טָאבעג

 ןופ גנוגעווַאב -"ץולחח; רעד ןיא ןויסנ רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד
 ,ןלױּפ

 רעקיזָאד רעד ןבעגנייא זנוא ךיז טעוו'ס זַא ,רעכיז ןעוועג טינ ןענעז רימ

 -רַאפ ןייק ןזיװעגסױרַא טינ ןבָאה "ץולחה; ןיא םירבח עקידנריפנָא ,וטפיוא
 שירענגעק ןעוועג ןענעז י"א ןופ םיחילש לייט ַא ךיוא .ךַאז רעד רַאפ שינעדנעטש
 ענעסעזעגנייא ןיוש ןריטסיזקע זנוא ייב :ןעוועג זיא וויטָאמ רעייז .טמיטשעג
 ,ייז ןיא ןסילשנָא ךיז ןעמ ףרַאד ,םיצוביק

 געװ רעיינ רעזנוא זיא ןָאיַאר רענליו ןופ םיצולח ךס ַא רַאפ רעבָא
 סָאװ ,םזיטָאירטַאּפ רעשיצוביק ןימ ַא ןפַאשעג ךיז טָאה'ס .ןצרַאה םוצ ןעוועג
 רעד ןעוועג זיא ?שבוכה, רעד : םילושכמ עלַא ןייטשוצייב ןפלָאהעג זנוא טָאה
 רַאפ ןרָאװעג טקיטעטשַאב ןענעז סָאװ ,םירבח 200 יד ןופ רָאנ טינ לַאעדיא
 ןָאיַאר רענליוו ןיא רעדילגטימ-"ץולחח, עלַא ןופ ךיוא רָאנ ,הילע

 יו ,טעברַא-רעלקפיוא רעכעלטפירש ןוא רעכעלדנימ ַא ןופ םישדח ךָאנ
 דניצַא .הילע-תוגולּפ ןלעטשוצנייא ןביוהעגנָא רימ ןבָאה -- תושיגּפ-ןָאיַאר ךיוא
 עקיזָאד יד ןופ זַא ,טסואוועג ןבָאה רימ .ןייז רימחמ ןוא דיּפקמ טזומעג רימ ןבָאה
 ןפוא רעד ןוא ללכב ץוביק ןופ גלָאפרעד רעד קיגנעהּפָא זיא ןבלַאװש עטשרע
 ,רעטעּפש ןעמוק ןלעװ סָאװ םירבח יד ןריזינַאגרָא וצ יו

 תוגולּפ עטשרע יד ,טשױטנַא טינ עקַאט זנוא טָאה טייקכעלקריוו יד ןוא
 ןעגנוגנידַאב יד וצ לענש טסַאּפעגוצ ךיז ,דנַאל םעניא טנדרַאעגנייא ךיז ןבָאה
 עטשרע יד .,תולג ןיא וורעזער ןטימ טקַאטנָאק םעד ןטלַאהעגנָא ךיוא ןבָאה ייז ןוא
 ,יטַאיציניא ןופ םישדח ןעוועג ןענעז לארשי ץרא ןיא "שבוכה, ןופ םישדח
 ,ןָאיַאר ןיא "ץולחה , םעד טרעטנומעג ןבָאה ייז .טייקשירעפעש ןוא טײקמַאזכַאװ
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 ןשיצולח ןופ ךעלעקניוו עלַא וצ ןעגנַאגרעד זיא טעברַא רעזנוא ןופ גנַאלקּפָא רעד
 םיצוביק-הילע ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז "שכוכה, ןופ ליּפשייב ןפיוא ; ןליוּפ

 ,ןלױּפ-סערגנַאק ןוא קָאטסילַאיב ,ענדָארג ,ןילָאװ ןיא

 ןוא דנַאל םעניא ןעוועג הילצמ טָאה "שכוכה, רעד רעמ סָאװ ןוא
 טּפמעטעגּפָא ןענעז רעמ ץלַא ,םיא םורָא טריּפורג ךיז ןבָאה םירבח רעטרעדנוה
 יד .טייקדמערפ יד ןוא שינעדנעטשרַאפ-טשינ יד ןדנואוושרַאפ ןֹוא ןרָאװעג
 געוו ַא -- םיצוביק-הילע יד ןיא ןעזעג טָאה ןליוּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא-יץולחהח;

 ףיוא טקוקרַאפ ךיז ןבָאה רעדנעל ערעדנא ךיוא .גנוגעװַאב רעצנאג רעד רַאפ
 .הטיש רעזנוא ןעמונעגנָא ןוא זנוא

 ןייק ךיז רַאפ טכוזעג טיִנ רימ ןבָאה םויק רעזנוא ןופ תישארב םעד ןיא
 לעטשנייא ןרָאלק רעזנוא :סעלעיצעפס סעפע ןוא עינָאלָאטדיא עטמיטשַאב

 רימ .עגליוו ןיא "שבוכח, ןופ ץנערעפנַאק רעד ףיוא טקירדעגסיוא רימ ןבָאה
 "סיוא ןופ סעצָארּפ םעניא -- ץוביק רעד; :סולשַאב םעד ןעמונעגנָא ןבָאה
 ,גנוגעװַאב רעשיצוביק רעד ןיא געוו ןייז ןעמיטשאב ףרַאד -- גנוריזילַאטסירק
 ןופ תושר ןיא ןייטש ןוא הילע עשיצולח יד ןעמענפיוא ,ןפָא ןייז ףרַאד רע
 רעד ןיא ןוא טעברַא רעד ןיא סעיצקנופ עריא ןריפוצכרוד ידכ תורדתסה רעד
 ,?שיצַאזינָאלָאק

 ןפָארטעג טָאה סיזירק רערעווש א תעב ןרָאװשג ןפַאשעג זיא ?שבוכח, רעד;
 גנוטלַאּפש רעד ךָאנ ןעוועג זיא סָאד .דנַאל םעניא גנוגעװוַאב רעשיצוביק רעד
 ןיע; ץוביק רעד ןוא "הדובעה דודג; רעד ןעוו ,"דורח ןיע, ןוא ףסוי לת ןופ

 עכעלרעניא יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז'ס תעב ,טלײטעגּפָא טבעלעג ןבָאה "דורח
 טײקצנַאג רעד רַאפ תונכס ךיז ןיא ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,םיחוכו עקידנּפעשסיױא
 ,"דודג, ןופ

 ןריזינַאגרָא םייב טעברַא רעזנוא ןופ בייחנַא םעד טכַאמעג רעווש טָאה סָאד
 זנוא ןבָאה סָאװ ,םירבח עקַאט ןעוועג ןענעז'ס ,"ץולחח, ןיא הילע עשיצוביק יד
 ,"שבוכה, םעד ןדנירג םייב טירש "ןטלייאעגרעביא, ןקיזָאד םעד רַאפ טנרָאװעג
 ןרעכיז ןייא רָאנ טָאה הילע עשיצוביק יד :טהנעטעגנייא זנוא טימ ןבָאה ייז
 סע ןמז לכ ןוא ,לארשי ץרא ןיא "םיצוביקה דוחיא, רעד זיא סָאד ןוא רַאּפשנָא
 ,ןפרָאװעגסױרַא טעברַא עדעי זיא --- דוסי רעקיזָאד רעד ןרעוו טגיילעג טינ סעוו

 "ץולחהע ןיא טנעה עטגיילרַאפ טימ ןציז טנָאקעג טינ ןבָאה רימ רעבָא
 יד זַא ןטרַאװ ןוא הילע רעשיצולח רעד ןופ לַאּפכרוד םוצ ןקוקוצ ךיז ןוא
 ,ןקיגייארַאפ ךיז ןלָאז דנַאל םעניא םיצוביק

 :ןכַארטשעגרעטנוא רימ ןבָאה ץנערעפנָאק רעטנַאמרעדנבױא רעד ףיוא
 רעשיצוביק רעד ןופ לייט רעשינַאגרָא ןַא זיא דנַאל ןיא "שבוכח; רעד יו תויהג
 -תופתושב ַא ךרוד גנוקינייארַאפ ריא וצ ןבערטש עקַאט רע ףרַאד --- גנוגעװַאב
 ,"םיצוביק עיינ ןוא עטלַא יד ןשיװצ ףליה רעקיטייזנגעק ןוא טייקיטעט רעקיד

 -טוג עכעלטע ןייז הלוע ןלָאז סע זַא ,רַאפרעד טגרָאזעג עקַאט רימ ןבָאה
 -גריטסיזקע יד טימ ןעמַאזוצ --- ייז ידכ ,לארשייץרא ןייק םיצוביק עטריזינַאגרָא
 רימ סָאװ ףיוא ,דוחיא ןופ סעצָארּפ םעד ןרעלענשרַאפ ןלָאז --- םיצוביק עקיד
 ("ץולחה רפס,) .טקוקעגסיוא ןבָאה
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 הרשכה עשיצולח
 (1924 ,גיצנַאד ,"ץולחה; ןופ גנוטַארַאב -טלעװ רעד ףיוא עדער)

 יז ןלָאז םירבח-י"יא יד זַא ,ןעגנַאלרַאפ "ץולחה, ןופ רעדילגטימ יד . , ,
 ןטימ ביוא ? טשינ רעדָא קיטיונ הרשכה זיא יצ :הבושת עקיטליגטנע ןַא ןבעג
 -סטעברַא ןַא ,טייקיטעט ַא ןלעטשוצנייא ןעניז ןיא ןעמ טָאה "הרשכה , ףירגַאב
 ןיא ןעמוק ןלעוװ ייז יו םעדכָאנ םיצולח יד רַאפ םרָאפ-סנבעל ַא ןופ גייווצ
 ןעמ ןעק הרשכה ןימ ַאזַא זַא ,ביולג'כ .רעויטַאגענ ַא רעפטנע רעד זיא -- דנַאל
 -סטעברַא יד .ץראל ץוח ןיא טשינ רעבָא ,לארשי ץרא ןיא זיולב ןעריפכרוד רָאנ
 ןיא ןבעגעג טשינ זדנוא ןרעוו ןעמרָאפ-יובפיוא יד ןוא דנַאל ןיא ןעגנוגנידַאב
 ןלעטשוצטסעפ חוכב טשינ זיא תוצופת יד ןיא הרשכה םוש ןייק ןוא ,סיוארָאפ
 ,לרוג ןוא רעטקַארַאכ רעייז ןעזוצסיוארָאפ ןוא

 זיא גירק ןכָאנ הילע עשיצולח עטצעל יד זַא ,טוג ץנַאג ךָאד טסייוו ריא

 -טריװדנַאל טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז הנווכ רעד טימ לארשי ץרדא ןייק ןעמוקעג

 טריטנעירָא ןצנַאגניא טעמכ זיא הרשכה יד ךיוא .,עיצַאזינַאלַאק רעכעלטפַאש
 טשינ ךיז טָאה'ס ןוא דנַאל ןיא ןעמוקעג זיא'מ ןעוו רעבָא .רוטלוקירגַא ףיוא
 ערעדנַא ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןעמ טָאה ,עיצַאזינָאלַאק רַאפ טייקכעלגעמ ןייק טכַאמעג

 וצ זיאמ םגה ,'דכו טעברַא-יוב ,ןעייסָאש ןרעטסַאלפ יװ ,ןגייווצ-טטפאשטריוו
 ,טיירגעגוצ ןעוועג טשינ םעד

 רימ .טעברַא ןופ סעצָארּפ ןיא רָאנ ןעמוקעג זיא ערעזדנוא הרשפה יד
 ןבָאה'ס רָאנ יו רעבָא ,קַאבַאט ןופ הגשה עטסדנימ יד ,לשמל ,טַאהעג טשינ ןבָאה
 טריפעגרעבירַא רימ ןנָאה ,טיבעג םעד ףיוא ןטכיזסיוא עטיירב טקעלּפטנַא ךיז
 ,קַאבַאט ןופ טעברַא רעד וצ ןגייווצ שרעדנַא ןופ רעטעברַא רעטרעדנוה

 טרעכיזרַאפ ןוא קידנרידיצעד טשינ זיא הרשכה עכעלטפַאשלעזעג יד ךיוא
 ךרוד טשינ טבעל ןוא טשינ טסייוו ָאד ריא .דנַאל םעניא םרָאפ-סנבעל יד טשינ

 םענופ לגנַארעג ןוא ,ןעייוו-גנופַאש ,ןטסַארטנָאק ,ןדייל ןוא ןטייקירעווש עלַא יד
 קיטַאלג ןוא רָאלק ,טושּפ סיוא ָאד טמוק סָאװ ,ךַאז ַא .י"א ןיא רעטעברַא ןשידיא
 רעכעלגעטיגָאט רעד ןיא רָאנ .תועינמ רעטנזיוט ףיוא ןטרָאד ןָא ךיז טסיוטש
 יד טמיטשַאב ,געוו רעד ןדײשטנַא טרעוו לגנַארעג ןרעווש ןיא ןוא טייקכעלקריוו
 | ,תוחוכ יד ןטסָאמעג ןוא םרָאפ

 זיא -- הרשכה יד -- יז ביוא הרשכה עשיצולח יד טשינ ירמגל ריגענ ךיא
 -"ץולחה; יד; : עיצולָאזער ןימ ַאזַא ךיא ןעייל ,לשמל ,טָא .הילע יד ףכעמ טשינ

 רעד ןופ ןטינ יד טיול זיולב טייקיטעט ריא ןטכיר טשינ ןָאק עיצַאזינַאגרָא
 ןופ יובפיוא ןופ ויטקעּפסרעּפ רעשירָאטסיה רעד טיול רָאנ ,י"א ןיא העש
 ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא עיצולָאזער עקיזָאד יד ,"לארשי ץרא ןדנטעברַא
 רעד ףיוא רעפטנע ןַא יו עינעמור ןיא "ץולחה; ןופ גנוטַארַאב רעטירד רעד
 ןלָאז ייז ידכ ,םיצולח ןופ הילע יד ןלייאוצ לָאז'מ ,תורדתסה רעד ןופ גנורעדָאפ

 .עירטסודניא-קַאבַאט רעד ןיא רעצעלּפ-סטעברַא יד ןעמענרַאפ
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 -- ןטיונ עקיד'תושממ יד טשינ זַא ,רעבָא ןטלַאה עינעמור ןופ םירבח יד
 עשירָאטסיה; יד רָאנ ,י"א ןיא טייקיטעט רעזדנוא ןעמיטשַאב -- העש ייח יד

 רעדנַא ןַא ןיא רעדָא ץיווָאנרעשט ןיא ןציז סָאװ ,םירוחב יד ןופ "ויטקעפסרעּפ

 "וויטקעּפסרעּפ רעשירָאטסיה; רעד טָא ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא ,עינעמור ןיא לטעטש

 ,קרַאטש ױזַא ךיז ןקיטיונ רימ עכלעוו ןיא ,םיצולח ןופ הילע יד ףיוא ןעמ טלַאה

 ןּפַאכוצנֶא ךיז ןעגנוגנערטשנָא עטסערג יד ןכַאמ לארשי ץרא ןיא רימ

 עגורַאּפש רעדעי ןיא ןײרַא ךיז ןעסייר רימ .עניילק יצ עסיורג ,טעברַא רעדעי ןיא

 רעדעי וצ ןגָאלשרעד וצ ךיז לגענ יד טימ ןבָארג רימ { זדנוא רַאפ ךיז טנפע סָאװ

 ,ןשטנעמ ךיז ןציז "ץולחה, ןיא ןוא טייקכעלגעמ-סטעברַא ןוא עיציזָאּפ-סטעברַא

 טשינ רָאנ ייז טייטש'ס ןוא "וויטקעפסרעפ עשירָאטסיח;/ יד ןגעוו ןוא ןטסעמ סָאװ
 ; דגַאל ןופ ןטיונ עכעלגעטיגָאט יד -- העש ייח יד טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז ןָא

 -- טגעה-סטעברַא ןיא לגנַאמ סיוא -- םורָא יוזַא ןַאק רעטעברַא רעקידיייא רעד

 ױזַא לָאמַאכָאנ רשפא ךיז ןלעוו סָאװ ,ןטייהנגעלעג-סטעברַא עסיורג ןרילרַאפ

 .ןזייװַאב טשינ לענש

 טסַאּפעגוצ ןייז לָאז רע רבה םעד טיצרעד סָאװ ,יד זיא הרשכה עשיצולח

 ךיא .ןדנעטשמוא עלַא רעטנוא יונפיוא-י*א םעניא ןקילײטַאב וצ ךיז לגוסמ ןוא
 רעזדנוא .תורדתסה רעד ןופ לייט ןטרעדנוזעגּפָא ןַא יװ ץולח םעד טשינ עז
 -"ץולחה, יד ,ןטָאנקעג גייט ןייא ןופ זיא ץראל ץוח ןוא דנַאל ןיא גנוגעװַאב
 רעד ןופ לייט רעשינַאגרָא ןַא ןייז --- לַאפ ןדעי ןיא --- ףרַאד עיצַאזינַאגרַא
 ןוא ןטינ יד ןענייז ןפרַאדאב ןוא ןטיט עריא .תיללכה םידכבושה תורדתסה

 ןלעטש עלַא רימ .עגייז ןענייז ןוויטקעפסרעפ עריא ןוא ,"ץולחה , ןופ ןפרַאדַאב
 ןיא ךיז ןעניפעג ןריטרַאװק-טּפיוה סנעמעוו ,הנחמי-סטעברַא ןייא רָאפ ךיז טימ
 ,גנוכעלקריװרַאפ ןופ טנַארפ רעזדנוא זיא טרָאד לייוו ,לארשי ץרא

 ןוא עשיטילָאּפ יד ,ןוצר תעש ַא רַאֿפ לארשי ץרא ןיא טציא ןעייטש רימ

 טציא ןענעז טלעװ רעסיורג רעד ןיא ןוא ןדיא ייב ןדנעטשמוא עשימָאנָאקע

 יד ,עגַארפ-סנבעל ַא ןטכיש עטיירב יד רַאפ ןרָאװעג זיא לארשי ץרא ,עקיצניג

 ןקיטפַאהקנַארק א ןופ רענרעק ףיא ןיא ןארַאֿפ ןענעז רשפא ,טסקַאװ הילע

 "גייא ןענָאק ךיז ןלעװ ןליוּפ ןופ םילוע עלַא יצ רעכיז טשינ ןיב ךיא .זָאכיסּפ

 עסיורג ףױא זמר א ןיולב זיא הילע עקיזָאד יד רעבָא ,דנַאל ןיא ןעלצרָאװ

 .ןע'מולח וצ וליפַא טשינ טציא ןגָאװ רימ עכלעוו ןגעוו ןטייקכעלגעמ

 ןטייקכעלגעמ ןַארַאפ ןענייז'ס .קידנלעטשנדירפוצ זיא דנַאל ןיא עגַאל יד

 ןייק ָאטשיג זיא ןרָאטקַאפ עשיטילָאּפ יד דצמ .ןדָאב םיחטש עסיורג ןברעוורעד וצ

 ןַא ןיא טציא ךיז ןקיטיונ רימ .טעברא רעוויסנעטניא ןוא רעסיורג א ראפ העינמ

 ןיא ןפרַאוװצנײרַא ךיז ןליוו םעד ןוא טייקיאעפ יד טָאה סָאװ ,חוכ ןטריזינַאגרָא

 רעד ןָאק ןַאלּפ-יובפיוא ַאזַא ןָא .טייקיטעט רעטרינַאלּפ ןוא רעטגייווצרַאפ ַא

 עדנטיײדַאב טגנַאלרַאפ טַאט עסיורג עקיזָאד יד .טכעלקריווראפ ןרעוו טשינ םזינויצ

 ,שינעדנעטשרַאפ ערָאלק א ןוא ןליוװ ןטנַאּפשעג א ,תוחוכ עקיזיר ןוא ןעלטימ

 עקיזָאד יד .תוחוכ עלַא ןריזיליכָאמ ,ןכב ,ףרַאד'מ .ןעלדנַאה וצ יױזַא יו ןוא סָאװ

 ,טייהרעדנילב ,קילעפוצ ןרעוו ןָאטעג טשינ ןָאק עיצקַא עטנַאזָאּפמיא



 ןליוּפ ןיא םיצולח 168

 סָאװ עגַארפ יד ןעניז ןיא טשינ ךיא בָאה --- ?גנורינַאלּפ, ףירגַאב ןטימ
 ךיז טלדנַאה'ס .הצובק ןוא בשומ : "ץולחה, ןופ ןזיירק יד ןיא טריטוקסיד ןעמ
 ץראל ץוח ןיא גנוגעווַאב רעד ןופ ןצנעטָאּפ יד טרילוגער סָאװ ,ןַאלּפ ַא ןיא ָאד
 עמעכס יד ןָא טנכייצ ןוא ןעלטימ עקיטיונ עלַא טריזיליבָאמ ,לארשי ץרא ןיא ןוא
 טשינ טעװ עיצקנופ עקיזָאד יד .ןכירטש-טנורג עריא ןוא קרעוו-יובפיוא ןופ
 ,הלעמ עסיורג יד טשינ טָאה רע לייוו ,םזינויצ רעכעלרעגריב רעד ןריפכרוד
 םידבועה תורדתסה יד :לארשי ץרא ןיא רעטנעצ ַא -- ןגָאמרַאפ רימ סָאװ
 טייקיטעטי-יובפיוא רעצנַאג רעזדנוא ןופ רעגערט ןוא סיזַאב רעד זיא יז .תיללכה
 ,םזינויצ ןקידנכעלקריװרַאפ ןופ חוכ-געװַאב ןוא עינשזוק יד זיא סָאד ,דנַאל ןיא

 ןייק טשינ ךָאנ זיא תורדתסח יד זַא ,ןסיוו טלָאז ריא ןלעװ רעבָא טלָאװ'כ
 -רעטעברַא ןופ ןליוו רעטרעטיילעג ןוא רעטקינייארַאפ ,רעלופ רעד .ךַאז עצנַאג

 ןקיטכעמ ןוא ןקידנטייל ,ןלַארטנעצ ַא טָאטשנָא ; טריטנעמעצ טשינ ךָאנ זיא סַאלק

 רעד טָאטשנָא :ןעגנַאלרַאפ עטלקערבעצ ,עטלײטעגּפָא ךָאנ ךיז ןעלגנַאר -- ןליוו

 -ַאב טרעוו סָאװ ,הנחמ רעקידנטעברַא רעד ןופ ךלמה ךרד רעקיצנייאנואנייא
 עלָאמש ןוא עמורק ךיז ןציירק -- עיזיו רעשירָאטסיה רעד ןופ טלַארטש
 ; ןעגנוטכיר עקיטייז ענעדיײשרַאפ ןיא ךיז ןעלגנעלש סָאװ ,ןכַאילש ןוא ךעלעגעטש
 טפַאשטריװ:רעטעברַא עטגייוװצרַאפ-טיירב ןוא עטלצרָאװרַאפ-ףיט ןייא טָאטשנָא
 ;םיקשמ עקידנרירוקנָאק ןוא עטלשירקעצ ,עטכַאװשענּפָא ערערעמ רימ ןבָאה
 -גײרַא ךיז טָאה טײקנטלָאּפשעצ עשיאייטרַאּפ ןוא תובבלה דוריּפ ןופ םס רעד
 ,חוכ רעזדנוא ּפָא טכַאװש ןוא זדנוא ןיא ןסעגעג

 טקיטכיל סָאװ ,תמא ןסיורג םעד ןיא הנומא ןוא יורטוצ בָאה ךיא רעבָא

 ןופ ליפעג ןקידנריריּפסניא ריא ןיא ,גנוגעװַאב רעזדנוא ןופ המשנ רעד ןיא
 ךיא ,ןעמעלַא זדנוא טקינײארַאפ סָאװ ,גנַארד ןשירעפעש םעד ןיא ןוא תוירחא
 טעװ ןוא העש רעד ןופ טָאבעג םעד ןּפַאכפיוא טצװ גנוגעווַאב יד זַא ,רעכיז ןיב
 תוחוכ עלַא ןעלמַאז וצ טנָאמ ןוא טפור סָאװ ,תוחילש עשירָאטסיה יד ןליפרעד

 ,טנגוי רעד ןיא ,"ץולחה; ןיא :רעדנעל עלַא ןיא טיײרּפשעצ ,תוחוכ ירבש ןוא

 תורדתסה רעד ןופ ןָאפ רעד םורַא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ יד ןיא
 .םידבועה

 רעטקרַאטשרַאפ רעד ףיוא תודע טגָאז תוחוכ עשיצולח יד ןופ סקואוו רעד
 רעד ןופ העּפשה רעשילַארָאמ רעד ףיוא ,לארשי ץרא ןקידנטעברַא ןופ טּפַארק
 רַאפ טנעמורטסניא ןַא יו רעמ טציא זיא גנוגעװַאב-"ץולחה; יד .תורדתסה
 לַארּפפיױא ןַא גנוגעװַאב רעד טָא ןיא עז ךיא ,טרָאװ םענופ ןיז ןגנע ןיא הרשכה
 ןיא רעטעברַא ןשידיא ןופ חוכ רעשיטענגַאמ רעד סָאװ ,תוחוכ עטעטנעּפעג ןופ
 ןוא ןטלָאּפשעצ רימ ןענייז ץראל ץוח ןיא ,טריזיויטקַא ןוא טײרפַאב י"א
 טניפעג ןוא טרעדָאפ םגּפ רעקיזָאד רעד .לארשי ץרא ןיא יו רעמ ךָאנ טלציּפעצ
 עלַא ךיז ןרילומוקַא סע ןכלעוו ןיא ,סעפעג ַא טרעוו סָאװ ,"ץולחה, ןיא ןוקית ַא

 זַא ,טנייש רימ ;רעדנעל-תולג יד ןיא גנוגעװַאב רעװיטקַא רעזדנוא ןופ תוחוכ
 רעד ןָא ןוא םיעדוי אלב -- ןליפרעד טפנוקוצ רעד ןיא טעװ ?ץולחה; רעד
 תורדתסה יד סָאװ ,עיצקנופ עקיבלעז יד -- הנווכ רעקיד'הליחתכל רעטסדנימ

 עסיורג יד ןוא טײטַאב ,ךות עמַאס רעד רשפא זיא סָאד .דנַאל ןיא ךרוד טריפ
 ."ץולחה; ןופ תוחילש
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 רעד ןייז ףרַאד סָאד ןוא תורדתסה יד ןצנעגרעד ףרַאד "ץולחה, רעד

 םענעי רעדָא םעד רַאפ םירבח ןלושסיוא טשינ :הרשפה רעד ןופ רעטקַארַאכ

 "ףַאפ ןקיצנייאנואניא םעד רַאפ רָאנ -- ,ץוביק םענעי רעדָא םעד רַאפ ,קשמ
 ,"תיללכ תורדתסה; טסייה סָאװ ,דנַאל ןיא טאלק-רעטעברַא ןופ ץוביק ןטקינײא

 ,"םידבועה תרבח; יד -- קשמ ןטקיגיארַאפ ןוא ןקיצנייאנואנייא םעד רַאפ ןוא

 יד ןוא םיצולח עקידנעמוק עלַא ראפ ץַאלּפ -םענפיוא רעקיצנייא רעד זיא סָאװ

 ,ןדייל ןוא ןדיירפ ,ןדנעטשמוא עלַא רעטנוא רעטעברא ןשידיא ןופ םייה-סטעברַא
 ,ןעייוו ןוא ןטייקירעוװש

 םעד ןוא שינטנעקרעד יד םירבח יד ייב ןריוווטלוק ףרַאד "ץולחה, רעד

 רַאפ ןוא לרוג ןרַאפ תוירחא עלופ יד טגָארט סָאלק-רעטעברַא רעד זַא ןייזטסואוואב
 עבַאגפיוא יד ןלַאפעג זיא'ס ןעמעוו ףיוא ,"ץולחה, רעד .קלָאפ ןופ טפנוקוצ רעד

 ןופ גנורימרָאפסױא רעד ןיא תוירחא ןוא ןייזטסואווַאב טימ ןעמענוצלײטנָא
 רעד וצ ןטיירג ךיז ףרַאד ,י"א ןיא הנחמ-רעטעכרַא רעד ןופ םיגפ-ףוצרּפ
 ןופ ןטייקירשוש יד רַאפ שינעדנעטשרַאֿפ רעלופ רעד טימ עכַאגפיוא רעקיזָאד
 .טעברַא ןופ ןבעל א וצ ןייגרעביא

 רעקיד'תופתושב ןוא ףליה רעקיטייזנגעק ףיוא טריזאב זיא סָאװ ,ץוביק רעד
 ערעזדנוא עלַא רַאפ טנעמורטסניא רעטסַאּפעגוצ רעד זיא ,טעברַא ןיא תוירחא
 ןשידיא םענופ ןעוטפיוא ערעווש ןוא עסיורג עלַא יד .דנַאל ןיא ןעגנוכיירגרעד

 רַאפ טציא ןעייטש רימ ,םיא ךרוד ןרָאװעג טכיירגרעד ןענייז ל"א ןיא רעטעברַא
 ,בננ ןיא גנוגנירדניירא ,קמע םענופ עיצַאזינַאלָאק יד -- ןעגנורעבַארעד עיינ
 -םיוא עלַא יד ןריפוצכרוד ןזיײװַאב ןלעװ רימ ,'דכו עיצַאקיפירטקעלע ,יוכ-ןפַאה

 "סיד ,עטריזינַאגרָא-טוג ןעניפעג ךיז ןלעװ עיציזַאּפסיד רעזדנוא וצ ביוא ןבאג

 ,םיצוביק עלופ'תוירחא ןוא עטרינילּפיצ

 ערעזדנוא ןעיצרעד ףרַאד ?ץולחה; רעד רעכלעוו ןיא ,םַאר עניימעגלַא יד

 וצ תועט רעסיורג א ןעוועג טלָאוװס רעבָא .םרָאֿפ עשיצוביק יד זיא םירבה
 "סטעברַא ןוא עלַאיצַאס עלַא טרעפטנעראפ ןרעװ םיצוביק יד ןיא זַא ,ןטכַארט

 טימ ,טייקכעלכעלפרעביוא יד ןוא ןיוטכייל רעד .לארשי-ץרא ןופ ןעמעלבָארּפ

 עלַאיצָאס עלַא יד ןזייל ןוואורּפ ץראל ץוח ןופ ןזיירק עשיצולח עסיוועג עכלעוו

 ייס ןפורּפָא רעװש ךיז ןָאק -- לארשייץרא ןופ סעגַארפ-עיצַאזינַאלַאק ןוא
 עצנַאג רעזדנוא ןקידעש ןוא "ץולחה, ןפיוא ךעלטפַאשלעזעג ייס ,שילַארָאמ
 ןגיוצרעד ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ לארשי ץרא ןיא ךיז ןעניפעג'ס ,דנַאל ןיא טעברַא
 רעד טימ סױטשנעמַאזוצ ןטשרע םייב רעבָא ,ץוביק א ןיא ץראל ץוח ןיא ןרָאװעג
 רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא ןענייז ןוא טזָאלרַאפ םיא ייז ןבָאה ,טייקכעלקריוו רעַארג
 יד ,עילידיא עשיטנַאמָאר ןייק טשינ זיא ןבעל"ץוביק סָאד (+ עיצקַארפ-רעטעברַא
 עכלעוו ףיוא ןעמעלבָארּפ ערעװש ןוא עטריצילּפמָאק טימ ךיז ןעלגנַאר םירבח
 רעזדנוא ןופ עגַארפ עלַארטנעצ יד .גנוזייל ןייק ןענופעג טשינ ךַאנ ןבָאה ייז
 דוס רעד רָאנ ,קשמ ןופ םרָאפ יד טשינ ,ןכב ,זיא טייקיטעט רעכעלטפאשטריוו
 ,גלָאפרעד ןכעלטפַאשטריוװ ןייז ןופ

 .עּפורג עשיטסינומָאק א (*
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 םעד ןוא ןשיטסינויצ םעד יירטעג ןענייז סָאװ ,םירבח ךס ַא ןבָאה רימ

 גלָאפרעד ןשימָאנָאקע םעד ןיא טשינ ןביולג ייז רעבָא קנַאדעג ןשיטסילַאיצַאס

 יז ןוא ריא ןיא ןסַאּפוצנײרַא ךיז לגוסמ טשינ ןענעז רעדָא ,הצובק רעד ןופ

 -בשומ רעד ךיוא ; טפַאשטריװ רעד ןיא תוירחא עכעלנעזרעּפ עלופ ַא ןעגנַאלרַאפ

 ביוא שילַאקיזיר ןעוועג טלָאוװס .תורדתסה רעד ןיא ץַאלּפ ןייז טָאה םידבוע

 עטַארַאּפעס ַא ןרעו טעדנירגעג לָאז לארשי ץרא ןיא זַא ,טזָאלרעד טלָאװ'מ
 ,םידבוע-בשומ ןופ ײטרַאּפ א זיולב וליטַא רעדָא עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא

 טריטַאולּפסקע ןוא עצַארּפ רענעגייא ןייז ןופ טבעל סָאװ רעכעלטיא ..;

 רעד ןוא .סַאלק-רעטעברַא םענופ לייט רעשינַאגרָא ןַא זיא ןרעדנא ןייק טשינ

 םידבוע יבשומ יד ןופ םירבח יד סַאלק-רעטעברַא ןופ ּפָא טלייט סָאװ ,רעקינעי

 הדובע ןופ ּפיצנירּפ ןרַאפ ןענייז ,תורדתסה רעד ןופ םירבח ןענייז ייז ןמז לכ ---

 רעד -- רוביצ-רעטעברַא ןופ ןעמַאר יד ןיא ךיז טניפעג קשמ רעייז ןוא תימצע

 רע ןוא סַאלק:רעטעברַא ןופ טײקצנַאג ןוא חוכ ןגעק טַאטנעטַא ןַא טייגַאב
 רימ רָאנ יו ,דנַאל ןיא גנופַאש עשיצוביק רעזדנוא רַאפעג ןיא ךיוא טלעטש

 ןופ דוסי םעד רעטנוא רימ ןבָארג -- ןעײטרַאּפ-סטפַאשטריװ ףיוא ןלשטש

 -גיאעפ-סגנופַאש ערעזדנוא ןופ ,גלָאפרעד רעזדנוא ןופ דוסי רעד ,ןייז רעזדנוא

 יד דצמ דנַאטשרעדיװ ןוא ןדנעטשמוא עטרַאה יד ףיוא טקוקעג טשינ -- ןטייק

 ךיז טָאה זדנוא סָאװ ןירעד טגיל -- בושי םענופ ןטנעמעלע ענענַאטשעגּפָא

 ןופ טנָארפ םעד ,טנָארפ-טעברַא ןטקינייארַאפ םעד ןלעטשוצפיוא ןבעגעגנייא

 ףרַאש טפמעקַאב סָאװ ,םרָאפ-עיצַאזינָאלָאק ַא ןרילבַאטע וצ וואורּפ רעדעי .סָאלק
 ןלַאיצָאס ןוא ןשילַארָאמ םעד רעטנוא טבָארג --- םרָאפ-עיצַאזינָאלַאק רעדנַא ןַא

 ,םויק רעודנוא ןופ דוסי

 ַא ךיוא דנַאל ןיא טריטסיזקע םיקשמ ערעזדנוא ץוח ַא :טעּפע ךָאנ ןוא

 טשינ זיא יז ןמז לכ זיא .ןעלקיװטנַא ןיא ךיז טלַאה סָאװ ,טפַאשטריװ עטַאוװירּפ

 טימ ךיז ןעיירפ רימ לייוו ,אחינ זדנוא יז זיא טעברַא רעשידיא וצ שירענגעק

 יד טרעסערגרַאפ ןוא עזַאב:סטעברַא יד סיוא טרעטיירב סָאװ ,וטפיוא ןדעי

 ,דנַאל ןופ טייקיאעפ-סמַאנפיוא

 ןרעווש ןוא ןלעּפָאט ַא ןיא רימ ןעייטש רָאטקעס ןטַאווירּפ םעד ןיא רעבָא

 .ןעגנוגנידַאב-סטעברַא יד ןקריװַאב וצ ןוא טעברַא ףיוא טכער ןראפ : לגנַארעג

 םיצולח ןיא ךיז רימ ןקיטיונ -- ריא רַאפ רקיעב רשפא ןוא טעברַא רעד רַאפ

 ,הרשכה רעקיטסייג-שיצולח ַא ,ןייזטסואווַאב-ןסָאלק א טימ

 ןוא וויטקַא ןקילײטַאב וצ ךיז םירבח ענייז ןעיצרעד ףרַאד "ץולחה, רעד

 -מָאק ןוא ערעווש עלַא יד ןײטשרַאפ וצ ןוא ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא יירטעג

 -ץוש ןלעפ סע ואוו ,ייא ןיא ךיז ןעלגנַאר רימ עכלעוו טימ ןעמעלבָארּפ עטריצילּפ
 ,רעגיליב ןופ קרַאמ רעטיירב ַא טריטסיזקע'ס ואוו ןוא רעטעברַא ןרַאפ ןצעזעג

 ןיא סיוא טצונ לַאטיּפַאק רעטַאװירּפ רעד סָאװ ,טעברַא רעטריזינַאגרָא-טשינ

 ,תורדתסה ןייז ןוא רעטעברַא ןשידיא ןגעק ףמַאק ןייז

 עשיטילָאּפ יד רעדילגטימ ענייז ייב ןריוויטלוק ךיוא ףרָאד "ץולחה; רעד

 ןופ רעלעפ ןסיורג םעד טָאה הילע עטירד יד ,טײקמַאזכַאװ עכעלטפַאשלעזעג ןוא

 ןופ סעיציזָאּפ יד ןכַאװשּפָא ןָאק סָאװ ,טעטיװיסַאּפ רעשיטילָאּפ-ךעלטפַאשלעזעג
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 רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא ןוא םוינויצ ןיא ,בושי ןיא רעטעברַא ןשידיא
 ךס ַא טָאה גנוגעוַאב -רעטעברא טקיד'לארשי ץרא יד ,גנוגעווַאב-רעטעברא
 רימ רעבָא ,רעקידנרידיצעד רעד ,ךעלריטַאג ,זיא טנַארפ-סטעברא רעד ,ןטנַארפ
 רעזדנוא ןופ ןטנַארפ עקירעהיא יד טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא טשינ ןרָאט
 רעזדנוא ןופ .טייקיטעט רעשיטילַאּפ ןוא רעכעלטפאשלעזעג ,רעשירָאטַאזינַאלַאק

 ןופ לרוג רעד ךיוא קיגנעהּפָא זיא ןטנַארפ עקיזָאד יד ףיוא העּפשה ןוא הוכ
 .הרשכה ַא ןפרַאד ייז ךיוא .שיצאזינַאלַאק רעזדנוא ןוא טעברא רעזדנוא

 חוכב ןייז ןלָאז ייז םירבח ענייז ןטיירגוצוצ זיא *ץולחה , ןופ עשיסימ יד

 רעד ןופ גנורעבָארעד ןוא ,עיצַאזינַאלַאק ,טענרא ןופ ןבאגפיוא יד ןליפרעד וצ
 ןוא תוירחא ,ןייזטסואוואב םירבח שנייז ייב ןעלקיװטנַא ;דנַאל ןיא תורדתסח
 ירטעג ןוא םַאזכַאװ ,זיטקַא ןעמענוצלײטנָא ייז ןעיצרעד ;ןילּפיצסידיױטאלק

 רעד ןופ טיקיטעט רעכעלטּפַאשלעועג ןוא רעשירָאטַאזנַאלַאק רעדעי ןיא

 ןיא טפַאשטריוװרעטעברַא רעד ןופ יוכפיוא םעד ןיא ןוא גנוגעוװַאב-רעטעברַא

 (1925 רעבמעװָאנ ,ג"צ "סרטגוק,) ,דגַאל

 ןייטמ שנז ַא ר .צ

 הילע רעטרעפ רעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד ןצ

 ריא ןופ הפוקת עיינ ַא ןיא ןיירַא ,ךעלגײשרַאװ ,טערט "הילע עטרעפ, יד

 ,גנולקיוװטנַא
 "זיב םעד ןיא ךורברעביא א ןופ םינמיס עטשרע יד ןיוש ךיז ןקרעמ סע

 סָאד ,דנַאטשלטימ רעד .עטאמ-ןטנארגימע רעד ןופ דנַאטשַאב ןלַאיצַאס ןקיטציא

 ןוא ןינב בור םעד טציא זיב טעדליבשג טָאה רעכלצוו ,םוטרעגריבניילק עשידיא

 ןרעכַאװש ליפ ַא ןזייװצסיױרַא סנטצעל ןָא טביוה ,הילע רעטרעפ רעד ןופ ןינמ בור

 םעד ןיא עינָאמעגעה ןייז טרילרַאפ ןוא י"א ןייק עיצַארגימע רעד וצ סערעטניא

 ,טָארטש-הילע םעניימעגלַא

 רעד ןופ דנַאטשַאב ןלַאיצַאס ןקיטציא יב םעד ןגעװ דליב רָאלק ַא

 ןלױּפ ןופ עיצַארגימע רעד ןגעװ ןרעפיצ עדנעגלָאֿפ יד ןביג ?הילש רעטרעפ,

 ,1924 רָאי ןרַאֿפ י"א ןייק

 1987 לבה"ךס י"א ןייק ןליױּפ ןופ ןרָאפעגּפָא ןענעז 1924 ןופ ךשמ ןיא

 ; סעירָאגעטַאק עדנעגלָאפ יד טיול טלייטוצ ןרעוו עכלעוו ןָאזרעּפ

 15 9020 ךרעב רעדָא ןָאזרעּפ 0 ןטסירוט
 42 020 }  : א, 6 ןטסילַאטיּפַאק

 23 02 / ע : / 1806 םיבורק ןופ תושירד
 20 040 ;  : , 0 ןטאקיפיטרעס

 .טפעמננוצעעניעגמאטאגסמג 1 טעטנימעאגמגקקושמקפאג

 100 020 2 / א, 07 לכה ךס
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 ןטסירוט ,ןטסילַאטיּפַאק) ןטנעמעלע עכעלרעגריב יד ןדליב ,ןעעז רימ יו
 -הילע רענײמעגלַא רעד ןיא טייהרעמ עטלוב ַא (תושירד יד ןופ לייט ַא ןוא

 רימ ןעוו ,ךיוא רימ ןעמוקַאב דליב עבלעז סָאד ,1924 רָאי ןרַאפ גנוגעווַאב
 ףניפ עטשרע יד רַאפ ןלױּפ ןופ הילע רעד ןופ דנַאטשַאב ןטימ ךיז ןענעקַאב
 :סעירָאגעטַאק ענעדישרַאפ יד טול (יַאמ---רַאונַאי 1925 רָאי ןופ םישדח

 17 900 ךרעב רעדָא ןָאזרעּפ 8 ןטסירוט
 48 00 +ע / , 8 ןטסילַאטיּפַאק
 16 90 / / / 1244 תושירד

 18,748 2 // / 1429 ץטאקיפיטרעס

 0590 2 / / 40 ענעדישרַאפ
 (א .א ןטנַארגימעער)

 100 4 9 לכה ךס

 רעד ןופ ןכייצ ןבלעז ןרעטנוא ןעייג 1925 רָאי ןופ ןטַאנָאמ ףניפ עטשרע יד
 -ױזַא יד ,1924 רָאי עצנַאג סָאד יװ טקנוּפ ,דנַאטשלטימ םעד ןופ עינָאמעגעה
 רעד ןופ לטירד-ייוצ טעמכ ןדליב ןטסירוט יד טימ "ןטסילַאטיּפַאק; ענעפורעג
 ,הילע רענײמעגלַא

 ?עיצַארגימע עשיטסילַאטיּפַאק ַא רעבָא סָאד זיא

 -ציא רעד ןיא ?טסילַאטיּפַאק , ןימרעט רעד זַא ,ןכיירטשרעטנוא זומ ןעמ
 רעדנרירגימע רעד ןופ ףוצרּפ ןלַאיצָאס םעד סיוא טשינ ירמגל טקירד הילע רעקיט
 ,תוכאלמ ילעב ןוא רעמערק ןופ טײטשַאב עכלעוו ,עסַאמ רעכעלרעגריבניילק
 ןוא טפַאשטריוװזיוה ןוא הריד רעד טימ ןגעמרַאפ ןצנַאג רעייז ןרידיווקיל סָאװ
 ,?טסילַאטיּפַאק; סלַא עזיוו יד ןעמוקַאב וצ ףיוא עמוס עקיטיונ יד םיוק ןפַאש

 ַא ןביוהעגפיוא ןוא טיירפרעד ױזַא .צ ,ּפ עקניל יד ךיז ןבָאה טסיזמוא ןוא
 ןייק טייג לַאטיּפַאק רעלעירטסודניא רעסיורג רעד ,לַאטיּפַאק רעד זַא ,םַארַארַאט
 לַאטיּפַאק-סיורג ןשידיא ןופ עיצַארגימע רעד ןגעק טשינ זיא זנוא ןופ רענייק .י"א
 עיטנַארַאג ַא ייב ,לכ םדוק ןוא ,ןעגנוגנידַאב עסיוועג ייב ןָאק רעכלעוו ,י*א ןייק

 הילע עטרעפ יד .י"א ןופ גנובעלפיוא רעד ןפלעהטימ ליפ ,טעברַא רעשידיא ןופ

 רעשידיא רעד ןופ רָאנ ,לַאטיּפַאק-סיורג ןשידיא םעד ןופ יד טשינ רעבָא זיא
 גנוריסַאלקעד ןופ לעװװש ןפיוא ךיז טניפעג עכלעוו ,עסַאמ רעכעלרעגריבניילק
 רעשיטסילַאטיּפַאק רעד טצַאשעגרעביא קרַאטש טרעוװ סע .עיצַאזירַאטעלַארּפ ןוא
 וליפַא רָאנ ,.צ .ּפ עקניל יד ייב רָאנ טשינ הילע רעקיטנייה רעד ןופ רעטקַארַאכ

 רעשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ רעד ןופ ןזיירק יד ןיא ,ןזיירק ערעזנוא ןיא ךיוא
 ,גנוגעווַאב

 -ַאטיּפַאק ַא רעגריבניילק ןדעי ןיא ןעז ןליוו ייז ןעוו ,.צ .ּפ עקניל יד ,אלימ
 ןופ *עיצַאזילַאטיּפַאק, יד ןבָאה ךָאד ןפרַאד ייז .ןייטשרַאפ ךָאנ ןעמ ןַאק טסיל
 ךורע ןחלוש רעשיטסיסקרַאמ רעייז ."טפעשעג םוצ/, ,ןגָאז וצ ױזַא ,לארשי ץרא
 סָאד ףרַאד ײטרַאּפ יד ; י"א ןופ גנולקיוװטנַא עשיטסילַאטיּפַאק יד ךָאד טרעדָאפ
 זיא טרָאד ,םזילַאטיּפַאק ואוו לייוו .םַארגָארּפ ריא ןקיטכערַאב וצ ידכ ,ןבָאה
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 -סילַאיצָאס-װיטקורטסנַאק רעד טימ רעדינ זיא ןַאד ,ףמַאק-ןסָאלק רעטפרַאשרַאפ

 ."הדובעה תודחא; רעטסַאהרַאפ רעד ןוא "תורדתסח/, רעד ןופ טייקיטעט רעשיט
 ןופ םיאנת עקיטרַאנגייא יד ןיא שימייה טשינ קראטש ךיז ןליפ .צ ,ּפ עקגיל יד
 ."לַָאטיּפַאק; עלעסיבא ךָאנ ןעקנעב ןוא טייקכעלקריוו רעקידיי"א רעד

 "שיטסינויצ רעד ןופ ןזיירק ערעזנוא ןיא ןעוו ,ןרעיודאב וצ רעבָא זיא סע
 רעד ךיז טקרעמ ,סעמגָאד ןופ יירפ ןעגעז שכלעוו ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס

 רעכעלכעלפרעביוא ןַא ןופ ךיז טמענ סע .ןעקנעד טרַא רעקיסעמנַאלבַאש רעבלעז

 טול ןלייטרוא ןופ ןוא הילע רעטצעל רעד ןופ רעטקַארַאכ ןטימ טפַאשטנַאקַאב

 ,םינמיס עכעלרעסיוא

 דנַאטשלטימ רעד .,םייונש עקיטכיוו ברע גנוגעווַאב-הילע יד טייטש טציא
 עטסטנעָאנ יד ןוא םָארטש-עיצַארגימע םעד ןיא טכיוועגרעביא ןייז טרילרַאפ
 -ַאב ןלַאיצַאס םעד ןופ דליב רעדנַא ןַא רָאג ןעגנערב רעכיז זנוא ןלעװ םישדח

 ,הילע טקיטציאזיב יד יוװ דנַאטש
 (1925 ילוי 3 ,"גנואיירפאב,)

 הילע ןוא "ץולחה,, ןופ םיזכרמ עלַא וצ

 "רַאפ טָאה "תיללכה םידבועה תורדתסה; רעד ןופ "הילעה זכומ, רעד

 ָאד ןביג רימ .הילע ןוא *ץולחה, ןופ םיזכרמ עלַא וצ ףורפיוא ןַא טכעלטנפע

 ; ןגוצסיוא שרעקיטכיװ רעמ יד ,ערעסערג םיא ןופ
 !'ח 'ה

 עטרעפ , --- הילע-ןסָאמ רעד רַאפ הריש ןגָאז ערעדנַא סָאװ ,טייצ רעד ןיא
 טימ טשימעגסיוא החמש ןופ רעטיצ ַא טימ ,רעטיצ טימ רימ ןעייטש --- "הילש

 ,דנַאל ןיא גנוגעװַאב סטעברַא יד .טנעמָאמ ןקיזָאד ןרַאפ גרָאז ןוא רעיורט
 -- ןבערטש ריא ןוא ,י"א עקידנטעברַא ןַא ןעיובפיוא -- זיא ליצ ריא סָאװ
 וצ ןייגרעביא רעייז ןטנארגימע יד ןופ ןבעל ןיא גנורעדנע עקידניטולחל ַא
 עויטאגענ עלַא ףיוא גיוא טגרָאזַאב ַא טימ טקוק -- טעברַא רעוויטקודָארּפ
 יד ןופ גנולקיווטנא יד ;הילע רעקיזָאד רעד טימ ןסקַאװ סָאװ ,ןעגנוניישרעד
 טימ עיצַאלקעּפס עקיד'סואמ עמַאס יד ,ןגעוירחסמ עקיד'תולג עוויטַאגענ
 ץַאגעק ןיא ןשינעפרעדַאב סוסקול יד ןופ גנולקיװטנַא יד ,דרע ןוא רעזייה
 טָאטש ןופ רעביא ןעייג ןדנואוו עקיזָאד יד .עגַאל רעשימָאנָאקע רעזנוא וצ
 םיסדרפ ןוא רענטרעגנייו טימ ךיוא זיא עיצַאלוקעּפס עבלעז יד ; ףרָאד ןיא
 ,ו .א .א תובוחר ,הוקת חתּפ ןיא

 עשיצולח-שיטערָאעט עגנוי יד זַא ,קיטיונ זיא בצמ ןרעווש ןקיזָאד ןיא
 רעד ןיא ןוא שיטקַאפ ךיוא שיצולח ,םערטסקע ,קרַאטש ןייז לָאז הילע-סטעברַא
 ,ןעלצרָאװ ןגָאלש ןוא ךיז ןקיטסעפרַאפ ןכירטש עוויטַאגעג יד יװ סָאמ רעבלעז
 גנוגעװַאב-רעטעברַא יד ןעלצרָאװ עפיט ןגָאלש ןוא ןרעוו טקיטסעפרַאפ ךיוא לָאז
 ,ןליוו ןקרַאטש ַא טימ םזיצולח ןקיניזטסואווַאב ַא ךרוד

 סלַא ,הילע-סטעברַא יד ךיוא זַא ,ןענעכײצַאב רעצ טימ רעבָא ןזומ רימ
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 "עגנָא ןיא יז ףיוא .ךיוה רעקירעהעג רעד ףיוא טשינ ךיז טניפעג ,עכלעזַא
 ךיז ןגָאי טימ ,הפוקת רעקיטציא רעד ןופ קנערק רעד טימ ןרָאװעג טקעטש
 ,"תילכת ןלעירעטַאמ;, ַא ךָאנ

 ןעוועג רתוומ טנַארגימיא-ץולח רעד טָאה הילע רעטירד רעד ייב ביוא
 טעֿבױַא טרעדַאפעג טָאה ןוא טייקטכייל ףיא טימ טָאטש ןיא טעברַא רעד ףיוא
 רָאנ ךיז יבַא ,ןדנוברַאפ ריא טימ זיא סָאװ ,ןדייל ןצנַאג ןטימ ףרָאד ןיא אקוד
 עגנוי בור רעד ךיז ןצונַאב -- טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא ,ףרָאד ןיא ןעניפעג וצ
 ןיא ןייג וצ ףיוא םיצורית ינימה לכ טימ הילע רעטצעל רעד ןופ ןטנַארגימיא
 ןיא טעברַא ןייק זיא טנעמָאמ םעד ןיא סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טשינ ,טָאטש
 ,ָאטשינ טָאטש

 עלערוטלוק ,עשימָאנָאקע ןפַאש וצ טבערטש סָאװ ,גנוגעװַאב-סטעברַא יד

 -טריוו רעקידנעטשטסבלעז ךרוד טָאטש ןיא ןוא ףרָאד ןיא ןטרעוװו עלַאיצָאס ןוא
 וצ ידּכ .הדירי ןופ הנכס ַא ןיא טציא ךיז טניפעג ,טייקיטעט רעכעלטפַאש

 ןביוהוצנָא קיטיונ ,גנוניימ רעזנוא טיול ,זיא דנַאטשוצ ןקיזָאד םעד ןרעדנע

 ןשיצולח םעד ןפיטרַאפ ןוא ןעלקיװטנַא וצ ,טייקיטעט-סגנואיצרעד ַא תולג ןיא

 -ןוזַאב ןוא ,טעברַא רעדעי וצ טנַארגימיא ןדעי ןופ הרשכה יד ןוא ןייזטסואווַאב
 זיא סע .,טפַאשטריװדנַאל רעד ֹוצ גנואיצַאב עמערַאװ ַא ןעלקיװטנַא וצ סרעד
 א דנַאל ןיא ןעגנעױבנײרַא ,לָאמַא יו ,לָאז תולג רעד ןַא ,טייקידנעוװטיונ ַא

 ,עשיגרענע ןוא עקידנזיורב ,תוחוכ עגנוי ,טייקשירפ רעשיצולח ןופ םָארטש
 ,גנוגעוװַאב יד ןבעלַאב ןוא ןעיײנַאב סָאװ

 (1925 רעבמעטּפעס 11 ,י"גנואיירפאב;)

 1925 ן'א הילע"רעטעברַא יד

 -רַאֿפ טָאה י"א ןיא תיללכה תורדתסה רעד ןופ "הילעה זכרמ,; רעד
 ןוא ןרעפיצ ןיא ּפָא טלגיּפש סָאװ ,טכירַאב ןטנַאסערעטניא ןַא טכעלטנפע
 רעד .1925 ןיא הילע-רעטעברַא רעד ןֹופ געוו ןוא רעטקַארַאכ םעד ןלעבַאט
 ,(םינולאש) סעטעקנַא ןופ טנורג ןפיוא ןרָאװעג טעברַאַאב זיא לַאירעטַאמ-סטכירַאב
 תורדתסה ןופ טעטימָאק-הילע םעד וצ ךיז טעדנעוו רעכלעוו ,הלוע רעדעי סָאװ

 טשינ ןבָאה סעטעקנַא יד שטָאכ ןוא .ןליפוצסיוא טָאה ,טעטש-טרָאּפ יד ןיא
 םעד ןופ דליב ןרָאלק-גונעג א רעביא ךָאד רע טיג ,םילוע עלַא ןעמונעגמורַא

 :ןרעפיצ עדנגלָאפ ,ליּפשייב םוצ ,ןעניפעג רימ .הילע-רעטעברַא רעד ןיא בצמ

 רעד ייב טרָאּפ ןיא ןבירשרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,םילוע יד ןופ לָאצ יד
 ןעו .8235 ןיב 1925 ןיא טכיירגרעד ,ףליה ריא טצונעגסיוא ןוא תורדתסה
 סָאװ ,ןטכיש ענעדישרַאפ ןופ םילוע יד ךיוא םעד וצ ןענעכערוצ ןלָאז רימ

 ןיא קידנעיױּפָא טשרע סעיצוטיטסניא-תורדתסה יד וצ טעדנעוװעג ךיז ןבָאה
 טנעצָארּפ 549 זַא .ה .ד ,12,000 זיב לָאצ יד טכיירגרעד ,טייצ עסיוועג ַא דנַאל
 טעדנעוװעג ךיז ןבָאה הילע רעקיאעפ-סטעברַא רעטלע ןטיול ,רעצנַאג רעד ןופ
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 ןופ דוסי ןפיוא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,עכלעזַא ייז ןשיווצ ,תורדתסה רעד ןיא
 ,טלעג לסיבָא טימ רעדָא ,תושירד

 ןופ סָאװ ,טקַאפ רעד ךיוא טזייװַאב תורדתסה רעד ןופ טיײקרעלוּפָאּפ יד
 ןרעהעג ,םילוע עטרירטסיגעררַאֿפ תורדתסה רעד ןיא ,לָאצ רעטנַאמרעדנבױא רעד
 ןוא "רמושה, ,"ץולחה;) ןעגנוריפורג רעטעברַא יד וצ טנעצָארּפ 524 רָאנ
 טימ םילוע יד ןופ טפלעה א טעמכ .ה ,ד ,טשער רעד ,(ןעײטרַאּפ-רעטעברַא
 הילע רעייז רַאפ ןבָאה סָאװ ,עכלעזא ןענעז ,ךיז טמענרַאפ תורדתסה יד עכלעוו

 ,ריא טימ תוכייש םוש ןייק טָאהעג טינ

 ,טייצ רעקיסַאּפ-טשינ ַא ןיא דנַאל ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז םילוע בור רעד
 -.סטעברא םעד ןיא תעשב ,רענמעצעד ןֹוא רעבָאטקָא םישדח-רעטניוו יד ןיא
 ,טזיײװַאב סָאד .,ןיילק רעייז ןעוועג םילוע לָאצ יד זיא ,ליוּפַא-ץרעמ ןיא ,ןָאזעס

 "רעדנַאנַאפ ןרעוו ןטַאקיפיטרעס יד לייוו ,הילע רעד ןיא עיצַאלוגער טלעפ סע זַא
 ,טייא רעד ןיא טשיג טקישעג

 22, זיב ןגיטשעג רָאי סָאד זיא טנירעטעכברַא תולוע יד ןופ לָאצ יד
 "עילימַאפ לָאצ יד .ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא טנעצַארּפ 1015 ןגעק טנעצָארּפ

 ךָאנ רעבָא זיא ללכב הילע יד ,טנעצַארּפ 26,8 זי ןגיטשעג ךיוא זיא ןשטנעמ

 ,הילע םירוחב ַא סלייטנטסערג

 ,דנַאלטור ,ןליוּפ : רעדנעל עקידנגלָאפ יד ןופ ןצנַאגניא טעמכ טמוק הילע יד
 םעד ,ײקַאװַאלסַאכעשט ןופ ךיוא לסיבַא ןוא דנַאלשטיײד ,ךיירטסע ,עטיל ,עינעמור

 ,הילע רעד ןופ טפלעה ַא יו רעמ טיג עכלעוו ,ןלוּפ טמענרַאפ טרָא ןטשרע

 ,טגעצָארּפ 1

 229) טעברַא-יוב :ןכַאפ יד וצ ןרעהעג טיײלכַאפ-םילוע יד ןופ בור רעד
 229) גנודיילק ןוא גנורעגרעד ,(טנעצַארּפ 23) טפַאשטריװדנַאל ,(טנעצָארּפ
 "טיילכאפ רעד ןופ טנעצָארּפ 20,9 רָאנ סיוא ןכַאמ ןכַאפ ערעדנַא עלַא ,(טנעצָארּפ

 סָאד טרירטסיגערראפ ןענעז רעטעברא-דנַאל טלַא זַא ,ןקרעמנָא ףרַאד ןעמ .הילע
 רָאי ַא יו רעקינייוו טשינ טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,"ץולחה, ןופ םירבח יד בור
 .תולג ןיא טפַאשטריװדנַאל ַא ןיא

 ןשיװצ ךיוא ,שיאערבעה ןענעק הילע םירוחב רעד ןופ טנעצָארּפ 6
 ,טנעצַארּפ 59,/ -- גובעג טיורג עדנענעק-שיאערבעה לָאצ יד זיא ךעלדיימ יד

 רעד ןיא עטצעל יד ,56,6 ,תוזחפשמ ילעַּב רענעמ יד ןעמוק ץַאלּפ ןטירד ןפיוא

 .שיאערעבה ןעק טנעצַארּפ 35 רָאנ עכלעוו ןופ ןעיורפ-עילימַאפ יד ןענעז טכיזניה

 ,גנוניישרעד עקירעױרט יד טלוב ןיא קיטסיטַאטס רעקיזָאד רעד ןופ
 רָאנ ןוא טָאטש ןיא ןבילברַאפ זיא הילע-רעטעברא רעד ןופ טנעצָארּפ 79,4 סָאװ

 סָאװ ,םעד ןיא ןכוז ןעמ ףרַאד תוביט יד .ףרָאד ןיא קעװַא זיא טנעצָארּפ 6

 ףס ןייק ןעמונעגפיוא טשינ ןבָאה סעינָאלָאק יד ןיא םיצוביק ןוא תורובח יד
 ששיצולח יד ןוא ןטיבעג סנטצעל עגַאל יד ךיז טָאה טכיזניה רעד ןיא ,םירבח עיינ
 ,טפַאשטריוװדנַאל רעד וצ סלייטנטסערג טבערטש הילע

 יד ןופ טנעצַארּפ 60,7 סָאװ ,גנוניישרעד עקידיירפ יד טלוב זיא ןגעקַאד
 סָאד .םיצוביק ןיא ןײרַא ןענעז ,ףרָאד ןיא טנדרָאעגניײא ךיז ןבָאה סָאװ ,םילוע
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 רעסערג זיא עיצַאזינָאלָאק וצ טסנרע ךיז ןטיירג סָאװ ,יד ןופ לָאצ יד זַא ,טזייוו
 ,ןרָאװעג

 ףרָאד ןיא הילע עשיצולח יד ןעמענפיוא םייב ץַאלּפ ןטסקיטכיו םעד

 סָאװ ,תורובח 4 יד ןעמענרַאפ ,טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא גנוריפניירַא ריא ןוא
 ןיע םיצוביק יד ןוא (?ילגה ןוא ןורמועה ,םורדה ,רבעמ) דנַאל ןיא ןריטסיזקע

 82, ןעמונעגפיוא ןעמַאזוצ עלַא ןבָאה עכלעוו ,ריעצה רמושה ןוא שבוכה ,דורח
 -פיוא ןבָאה םיצוביק ערעדנַא עלַא תעשב ,ףרָאד ןיא הילע רעד ןופ טנעצָארּפ
 ,טנעצָארּפ 16,9 רָאנ ןעמונעג

 רעד טמענרַאפ ,ףרָאד ןיא טייג סָאװ ,הילע רעד ןיא ץַאלּפ ןטסערג םעד
 ."ץולחה;

 םעד טרעהעג םיצוביק יד ןיא ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ םילוע עלַא ןופ
 םעד ,טנעצָארּפ 2220 -- ןעײטרַאּפ-רעטעברַא יד ,טנעצָארּפ 44,48 ?"ץולחה,
 יחרזמה ,טנעצָארּפ 263 -- םינויצ עניימעגלַא ,טנעצָארּפ 826 -- ריעצה רמושה
 2 -- ענעדישרַאפ ,טנעצָארּפ 19,05 -- עשיאייטרַאּפמוא ,טנעצָארּפ 0,38 ---
 ,טנעצָארּפ

 ,רעטעברַא ענלצנייא סלַָא ףרָאד ןיא ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,םילוע עלַא ןופ

 ,טנעצָארּפ 18,6 (* ןעײטרַאּפ-רעטעברַא יד ,טנעצָארּפ 44,9 "ץולחה; םעד טרעהעג
 ,טנעצָארּפ 211 -- םיניצ ענײמעגלַא ,טנעצָארּפ 42 -- ריעצה רמושה םעד
 -- עשיאיײטרַאּפמוא ,טנעצָארּפ0,4 -- ןויצ-ילעוּפ עקניל ,טנעצָארּפ 2,1 -- יחרזמה
 ,טנעצָארּפ 7

 רעד יבגל הילע רעשיצולח רעד ןופ טרעו םעד ןעז וצ זיא םעד ןופ

 הילע עשיצולח יד ,טרפב הילע-רעטעברַא רעד ןוא ללכב הילע רענײמעגלַא
 ךיוא טפַאש רָאנ ,הילע רעצנַאג רעד ןופ לייט ןסיורג ַא רָאנ טשינ סיוא טכַאמ
 רעקידרקיע רעד זיא עכלעוו ,הילע-טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא לייט ןטסבושח םעד
 ,לארשי-ץרא ןיא טפַאשלעזעג-סטעברַא רעשידיא רעד רַאפ דוסי

 (1926 ינוי ,י"דיתעה, עגַאלייב-שדוח)

 ."ריעצה לצוּפה; ןוא "הדובעה תודחא, (*

 ווָארַָאזָאלדַא םייח

 טנעמָאמ ןקיטציא ןיא "ץולחה, ןופ ןבַאגפיוא יד
 "ץולחה, ןופ ץנערעפנָאק-טלעוו רעטירד רעד ףיוא ןטלַאהעג טַארעּפער)

 (1926 ,ץרעמ ,גיצנַאז ןיא

 רעד ןיא דָאירעּפ-סגנַאגרעביא ןרעווש ַא ןיא טציא ךיז ןעניפעג רימ
 ךיא .,רעדנעל-תולג יד ןיא ייס ןוא לארשי ץרא ןיא ייס םזינויצ ןופ עטכישעג
 ךָאנ טנעמָאמ ַא ןעװעג טלָאװ טנעמָאמ רעקיטציא רעד יװ ,ליפעג סָאד בָאה
 ךעלעמַאּפ ךיז ןרעק רימ ןוא םרוטש ןסיורג ַא ךיז רעטנוא ןבָאה רימ .לובמ ַא
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 רעד ןיא ייר רעטשרע רעד ןיא ןעמ טעז סָאד ,ןטייצ ערעלַאמרָאנ וצ קירוצ
 גנוגעװַאב רעקיּפעק-טנזיוטיליפ רעדנשיור רעצנַאג רעד ןופ ,גנוגעװַאב-טנגוי
 ,דנַאל ןיא םינינמ עקינייא םיוק ךיז ןעניפעג ,דנַאלשטיײד ןיא ?טייוו-יולב , ןופ

 טיג גנוגעהאב טגגוי רעד ןופ בצמ רעד ויא רעדנעל-חרזמ יד ןיא ךיוא ןוא
 רעד ךיז טפַאש'ס ,ײגסָאד ןופ ןביוהנָא ךיז ףראד טעברַא יד .רעסעב ךס ַא
 ןופ ליפעג עלעניגירָא עטיורג סָאד דוביאל ןעגנַאגעג טלָאװ סע יװ ,קורדנייא

 ןיא ןעגנוטכיר ענייז עלַא ןיא םזינויצ םעד טנכייצעגסיוא טָאה סָאװ ,םזיטַאנַאֿפ
 ,ןרָאיא עטשרע יד

 ןיא עגַאל רערעכעלקילג ַא ןיא ךיז טניפעג םוטנדיא עשיסור סָאד רָאנ
 ,קנאדעג ןשיטסיגויצ םעד ןצעזוצכרוד ףמַאק ןרעווש ןיא ,טכיזניה רעקיזָאד רעד
 ןטלַאהרעד ךָאנ ךיז טָאה טרָאד .ליפעג עשיאָארעה סָאד טרָאד ךיז טלקיװטנַא
 טליפ רעבָא רעדנעל ערעדנַא עלַא ןיא ,םזינויצ ןופ טסייג רעדנרעבָארעד רעד

 ,טכיזניה רעקיזַָאד רעד ןיא גנוכַאװשּפָא עקיטלַאװעג א ךיז

 תדיעוא ַא סלַא "ץולחה; ןופ ץנערעפנַאק עקיטנייה יד טכַארטַאב ךיא
 גנורעטשעצ רעד ךָאנ טעברַא עצנאג יד יײנסָאד ןופ ןביוהנָא ךיז זומ סע ."טררא
 ןוא ןטרַאװסיױא ,ןעייז ןוא ןרעקַא ײנסָאד ןופ ןוומ רימ .ןרָאי-לוּבמ יד ןופ
 ,רָאטקַאפ רעקיצנייא רעד טנייה זיא גנוגעװַאב-"ץולחה, יד .תוחוכ יד ןעלמַאז
 ןוא .גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד ןעלקיװטנַא יינספיוא ךיז ןָאק'ס ןכלעוו ןופ
 רעטערקנַאק רעד ןײגסױרַא ץנערעפנָאק רעקיזָאד רעד ןופ עקַאט זומ רַאפרעד
 םעד טימ גנַאהנעמַאװצ ןעגנע ןיא טייטש סָאװ ,טעברַא-"ץולחה , ןופ גגוזָאל
 ,לארשי ץרא ןיא טציא ךיז טּפַאש סָאװ

 ןיא סעיזוליא עקינײא טבעלעגכרוד ןרָאא עטצעל יד ןיא ןבָאה רימ
 עקיזָאד יד .,ףוצרּפ ןשיטסילַאעדיא ןייז טרעדגעעג זייוולייט ןבָאה סָאװ ,םזינויצ
 רעד ןופ ,טָאטש רעד טימ טייז ןייא ןופ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז סעיזוליא
 םעד טימ טייז רעטירד רעד ןופ ןוא עירטסודגיא רעד טימ םייז רערעדנַא
 עדנטיידַאב רָאנ טינ טכַאמעגטימ ןבָאה סעיזוליא עקיזָאד יד ,לַאטיּפַאק ןטַאװירּפ
 "עברַא יד ןופ לייט רעסיוועג ַא ןיוא רָאנ ,םזיגויצ ןכעלרעגריב םעד ןופ ןלייט
 וצ ןעמוקעג ןענעז סָאג רעשידיא רעד ןיא ןטסיסקרַאמ ענעריואוושעג יד .רעט
 ןצנעווקעסנַאק יד .םירבח ענייז ןוא ןרעּפלַאה .רד סָאװ ,ןצנעוװקעסנָאק עבלעז יד
 רעד וצ ןליפַא ןצַאשּפָא טציא טשרע רימ ןענָאק סעיווליא עקיזָאד יד ןופ
 גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעצנַאג רעד ןופ קיטילָאּפ עשימָאנָאקע יד ןעוו טייצ
 ןטריװדנַאל עשידיא יד ןבָאה ,טפַאשטריװדנַאל רעד ףיוא טציטשעג ךיז טָאה
 ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיא רעצנַאג רעד ןופ טנעצָארּפ 20 םיוק טכַאמעגסיוא
 טניפעג ,ןרָאי עטצעל יד ןופ גנורעדנַאװניײא רעסיורג רעד ךָאנ ,םנייה ,דנַאל
 1500 יד טָא ךיא ןוא ,טעטש יד ןופ בלַאהרעסױא ןדיא ןופ 1390 רָאנ ךיז
 סעינָאלַאק עשידיא יד ןיא ךיוא .טפַאשטריװדנַאל טימ עלַא טינ ךיז ןקיטפעשַאב
 -עגנירַא סָאמ רעקרַאטש ַא ןיא זיא (הוקת חתּפ ןיא ייר רעטשרע רעד ןיא)
 םעד ןענעכער ,ָאולַא ןָאק ןעמ .יײרעלטימרַאּפ יד ןוא לדנַאה רעד ןעגנורד
 רעצנַאג רעד ןופ 1090 םיוק ףיוא ןטריװדנַאל עשידיא יד ןופ ץַאזטנעצָארּפ
 ןעגנורדעגניירַא זיא רעטעברַא רעשידיא רעד ,תמא ,גנורעקלעפַאב רעשידיא
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 ןענָאק טינ ךיז ןלעװ סָאװ, ןטיבעג-סטעברַא ךס ַא ןיא רָאי רָאּפ עטצעל יד ןיא
 טבעווש טָאטש עשידיא יד רעבָא ,דוסי ןכעלטפַאשטריװדנַאל םעד ןָא ןעלקיװטנַא

 ,ףרָאד ןשידיא ןייק טינ ןבָאה רימ ןמֹז לכ טפול רעד ןיא

 גנוגעװוַאב-רעטעברַא רעשידיא רעצנַאג רעד ןופ עגַאלטנורג עקיזָאד יד טָא

 רעד .גנוגעװַאב-"ץולחהק רעד ןופ עגַאלטנורג יד ןרעו ךיוא זומ דנַאל ןיא

 ןברוה םעד ןופ טאטלוזער ַא רָאנ זיא ,דנַאל ןיא טציא טשרעה טָאװ סיזירק
 טצעזעגנעמַאזוצ *לַאטיּפַאק טָאװירּפ ,, סָאד .ןרָאי עטצעל יד ןופ סעיזוליא יד ןופ
 טנַאקעג טינ ךיז טָאה ,רעטכעט ףניפ ןוא טנופ 150 ןופ ןלַאפ עטסניימ יד ןיא
 -ַאזינַאגרָא עקיניזמוא יד טרעלענשרַאפ ךָאנ טָאה ןברוח רעד ,דנַאל ןיא ןטלַאה

 ,טנופ 1000---500 ןופ לַאטיּפַאק ַא קידנבָאה עכלעוו ,ןעגנומענרעטנוא יד ןופ עיצ
 רעד ןופ רעמיטנגייאטימ יד ןופ) ןרָאטקעריד 5-4 טימ טגרָאזרַאפ ךיז ןבָאה
 ןגָאלשסױרַא גנומענרעטנוא ַאזַא ןופ ןָאק ןעמ זַא ,טניימעג ןוא (גנומענרעטנוא
 ,טייצ רעטשרע רעד ןיא ןיוש ךיז רַאפ ןטלַאהעג עדנכערּפשטנַא

 יז טלָאװ ךיא .דנַאל ןיא הילע עטרעפ יד ןעמ טנעקרעד םינמיס יירד טיול

 טרָאװ עכילקערש סָאד .םחל תיב ןוא דנעלע ,תליכמ :רעטרעוװ יד טימ טנכײצַאב
 ןוא ןעלטימ עלַא טימ הסגרּפ ךָאנ שינעגָאי רעד ןופ טַאטלוזער ַא זיא ?תליכמ,

 עניילק יד ריא טניפעג ביבא-לת ןיא זיוה ןטייווצ ןדעי ןיא ,ןעמרָאפ עלַא ןיא

 טײטשַאב הרוחס ןופ "ןיזַאגַאמ , רעד ."תלכמ, טפירשפיוא רעד טימ ךעלטפעשעג
 וו .א .א לעמ עלעקעז ַא ,טכיל ךעלקעּפ רַאּפ ַא ,גנירעה ךעלסעפ ייווצ ןופ

 יד ןיא ןבעל ןשידיא םעד ןופ יוב ןשימָאנָאקע ןקנַארק םעד רָאנ טשינ רעבָא

 עכעלקערש סָאד ךיוא ,לארשי ץרא ןיא טכַארבעגרעבירַא ןעמ טָאה רעדנעל-תולג
 יד ןופ ָאווינ-סנבעל םעד ןשיװצ .ָאד ריא טניפעג ןבעל ןקיזָאד םעד ןופ דנעלע

 זיא טפַארק-סנָאיצקודָארּפ רעקיטשינ רעייז ןוא לארשי ץרא ןיא ןטכיש עקיזָאד

 טסעגרוק ןופ ןבעל ַא טבעל טָאטש עשידיא יד .עיצרָאּפָארּפ ןייק ןענַארַאפ טשינ

 -רַאפ טשינ טרעוו דנַאל ןיא ןײרַא טסילפ סָאװ ,טלעג סָאד .דנַאל ןשידיא ןיא

 רָאנ ,דנַאל םענופ תוחוכ עוויטקודָארּפ יד ןופ גנולקיװטנַא רעד תבוטל טעדנעוו

 רעשימָאנָאקע רעד טשינ טכערּפשטנע סָאװ ,ָאווינ-סנבעל ַא ןטלַאהוצפיוא ידכ
 ץרא ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז טנופ ןָאילימ טכַא .דנַאל םענופ גנולקיװטנַא

 ,דנַאל םענופ גנולקיװטנַא רעד רַאּפ 1094 רָאנ ייז ןופ ןוא ,דנַאלסיױא ןייק לארשי

 לארשי ץרא ןייק טרָאּפמיא רעד .תואצוה עוויטקודָארּפ-טשינ רַאפ טשער יד
 יד ןיא ןביוהעג ךיז טָאה טרָאּפסקע רעד ןוא ,ןפוא ןקיד'ארומ ַא ןיא טגייטש

 רעד ןופ ןמיס רעטייוצ רעד זיא סָאד טָא ,2900 טימ םיוק רָאי רָאּפ עטצעל

 ,הילע רעטרעפ

 עשינצבק עשידיא יד ,"םחל תיב/ זיא סָאד ,ןטירד ַא ךָאנ רעבָא טָאה יז

 יד ןיא טירש ןדעי ףיוא טנייה ןיוש ןעמ טעז םינמיס עריא סָאװ ,םידסח תלימג

 עטרעפ יד טָאה סיזירק םעד ןופ גנואײטשטנַא רעד ףיוא .ביבָא-לת ןופ ןסַאג

 יד ןייז רבוג ידכ ,תוחוכ עלַא ןופ גנוגנערטשנָא רעד טימ טריגַאער טינ הילצ

 ןפַאשרַאפ ןוא דנַאל סָאד ןקירעדינרעד סָאװ ,תובדנ טימ רָאנ --- טייצ ערעווש

 ,תולג ןופ ןמיס ַא ךָאנ םיא
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 ץַאנגעק רעד ןזיוועגסיורא ןפוא ןטלוב ַא ףיוא ךיז טָאה ָאד אקוד ןוא
 -רעטעברַא יד ,טפַאשרעטעברַא רעשידיא רעד ןוא הילע רעקיזָאד רעד ןשיווצ
 ץזָאלסטעברַא רַאפ סעסַאק-טידערק ןפַאש וצ טביולרעד טשינ וליפַא טָאה טפַאש

 ,רעטניו רערעװש רעד .עיצַאזילַארָאמעד ןייק וצ ןריפ וצ טינ ידכ ,םירבח
 סָאד ןיא סיורג ןיר יװ ןויװַאב טָאה ,טכבעלעגכרוד טציא ןבָאה רימ ןכלעוו
 ,טפַאשרעטעברא רעד ןופ ןעייר יד ןיא ןילפיצסיד ןופ ןוא תוירחא ןופ ליפעג

 לארשי ץרא ןיא ןייג דימת טינ ןענָאק רימ זא ,ןויואב ךיוא רעבָא טָאה סע

 .רעקלעפ ערעדנַא ןופ גנוגעוואב-רעטעברַא יד טייג'ס עכלעוו ףיוא ,ןגעוו יד ףיוא

 -ףָאפ יד עיר רעטשרע רעד ןיא טריּפש דנַאל ןיא רעטעברַא רעשידיא רעד
 םענופ תוזחוכ עוװיטקודָארּפ יד ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַא

 רעד ייב ןזיוװַאב טלוב סרעדנוזַאב טייצ רעטצעל רעד ןיא ךיז טָאה סָאד ,דנַאל

 ןיא שער אזא ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,רעניפלעד ןינע םעד ןופ גנוקידיילרעד
 "עג טינ ךָאנ טייוו ךיז טָאה טכיזמיה רעקיזָאד רעד ןיא .טלעו רעשידיא רעד
 .רעטעברַא ןשיטָאטש םעד ןופ געװ רעשיצולה רעד טקידנע

 עשיבַארַא ןופ ןעגנירדניירַא םעד ןופ ךַאזטַאט רעד ראֿפ טציא ןעייטש רימ
 יד ןבָאה ופי ןוא םילשורי ,הֿפיח ןיא ,טעברַא-יוב רעד ןיא ךיוא רעטעברַא
 יז רָאנ ,ןדיא יד וצ רעצעלפייוב ןפיוקרַאֿפ וצ טרעהעגפיוא זייוולייט רעבַארא
 וצ רעטעּפש ייז ןעגנידרַאפ ןוא רעטעכרַא עשיבַארַא עגיליב טימ רעזייה ןעיוב
 .תוחוכ עלַא טימ ןפמעקאב ןוומ רימ עכלשוו ,הנכס עסיורג ַא זיא סָאד .,ןדיא
 רעד רַאפ ףמַאק רעשיצולח רעד ןרעוו טריפעג רעטייוו ךיוא רעבָא ףרַאד'ס
 וצ טריפעג טציא ןיוש טָאה סָאװ ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןופ טּפַאשרעה
 ןופ י"א ןיא שיאערבעה ןופ רענגעק ענעטיברַאפ יד וליפַא ,ןטַאטלוזער ענייש
 טימ ןענידַאב ךיז ןוומ ,"ןויצ ילעוּפ, יד ןוא ןטסינומָאק עשידיא יד ןשיווצ

 רעדנַא ןייק לייוו ,שידיא ןדייר ייז ןעוו ,עיגָאלָאנימרעט-ךאפ רעשיאערבעה רעד
 "רעד רעד רַאפ ףמַאק רעד ךיוא ,.לארשי ץוא ןיא טינ ןעמ ןעק עיגָאלָאנימרעט

 עקיסַאלק-טשרע ןָא זיא סעיגָאלָאק עשידיא יד ןיא טעברַא רעד ןופ גנורעבָא

 קרַאטש טייצ רעטצעל רעד ןיא עגַאל יד ךיז טָאה טרפ םעד ןיא ,טַאט עשיצולח

 ןוא ,ןעמעלבָארּפ ערעווש ךס ַא ףיוא ןָא ָאד ךיז ןסיוטש רימ םגה ,טרעסעבעג
 ןיא סע ןעװו ,טכיזסיוא ףיױא לננַאמ רעד ןיא ייז ןשיווצ רעטסרעוװש רעד
 ,ןרעוו וצ טריזינָאלַאק

 ףיוא .,עיצַאזינָאלַאק-רעטעברַא עיינ ןייק ןעמוקעגרָאפ טינ זיא ה"פרת ןיא
 ןעק טציא רעבָא ,גנולדיזנא ףיוא םיצוביק עקינייא טמיטשַאב ןעמ טָאה ו"פרת
 רָאי עצנַאג סָאד זַא ,ןדָאב םעד ןגירק זיולב ייז ןלעװ לָאייייה זַא ,ןעז ןיוש ןעמ
 יד ןיטשטנַא ןלעװ ח"פרת ןיא טשרע ןוא ,הרשכה יד ןרעיודעג טעװ ז"פרת
 ןצעזרָאפ תוחוכ עלַא טימ ןעמ ףרַאד ,ףיורעד קידנקוק טינ רעבָא .םיבושי
 ,סעינַאלַאק עשידיא יד ןיא טעברַא רעד ןופ גנורעבַארעד רעד רַאפ ףמאק םעד
 ןיא ןיזילכ ערעונוא ןענעז טפאשטריוװ ספליה עגעגייא יד ןוא הרובח יד
 רעטעברַא עשידיא 2500 טציא ןטעברַא סעינַאלַאק יד ןיא ,ףמאק ןקיזָאד םעד
 ,ןטעברַא עכעלטפַאשטריװדנַאל ןייק טינ ןיא טקיטפעשַאב 1000 ןענעז ייז ןופ)

 ןרעו טרעסערגרַאפ זומ וויטקַא רעקיזָאד רעד ןוא ויטקַא רעסיורג ַא זיא סָאד
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 עטצעל יד ןיא טרעסערגרַאפ ךיז טָאה ןעגנוצנַאלּפ עשידיא יד ןופ חטש רעד

 עשיבַארַא יד ןופ חטש רעד טרעסערגרַאפ ךיז טָאה רעמ ךָאנ רעבָא ,ןרָאי

 ,עסיורג רעייז ןענעז טכיזניה רעקיזָאד רעד ןיא ןטייקכעלגעמ יד ןוא ,ןעגנוצנַאלפ

 ןוא ,לארשי ץרא ןיא ןבַאגפיוא עסיורג גנוגעווַאב-"ץולחה; יד טָאה ָאד ךיוא

 רַאפ שינעדנעטשרַאפ עיונעג ַא וצ םירבח עריא ןעיצרעד וצ ןעימַאב ךיז זומ יז

 .ןבַאגפיוא עקיזָאד יד

 -סנָאיצַאזינָאלָאק רעד ןגעוו ףמַאק םעד ןגָארטנײרַא סָאד ןפמעקַאב ןזומ רימ

 ןָא דימת ןופ ןעמ טָאה ףמַאק ןקיזָאד םעד ."ץולחה; ןופ ןעייר יד ןיא םרָאפ

 א ךָאנ ןיא סָאד .ךַאז-ײטרַאּפ א טעמכ םיא ןופ טכַאמעג ןוא ןעוועג םזגמ

 -רעטעברַא רעשידיא רעד ןופ ןטנָאזירָאה יד זייוונטייצ ןענייז סע גנע יו ,זייװַאב

 עיסוקטסיד יד זא ,ןזיֹווַאב טָאה תיאלקח הדיעו עטצעל יד ,דנַאל ןיא גנוגעווַאב

 רעטקַארַאכ:-ײטרַאּפ ריא ןצנַאגניא ןריולרַאפ טָאה םרָאפ-סנָאיצַאזינָאלָאק יד ןגעוו

 רעד זַא ןבערטש רימ ןזומ רַאפרעד ןוא ,עשיטקַארּפ"ןייר ַא ןרָאװעג זיא ןוא

 זיא רע ואו ,ןעייר-"ץולחה, יד ןיא ןעגנירדניירַא טינ לָאז חוכיו רעקיזָאד

 .ךעלדעש ךיוא רשפא ןוא קירעביא ןצנַאגניא

 ןוא הילע רעד ןופ תוחוכ יד ,ךיז רַאפ טייצ ערעווש ַא ךָאנ ןבָאה רימ

 ,טייקפרַאש רעצנַאג רעייז ןיא זנוא רַאפ ןעייטש סָאװ ,טײקיזָאלסטעברַא רעד ןופ

 טשינרָאג ףרַאד סָאד רעבָא .עיסערּפעד ןופ דָאירעּפ ַא רעביא טציא ןבעל רימ

 ןייז ףרַאד "ץולחח , רעד אקוד ."ץולחה, ןופ טעברַא עלַאמרָאנ יד ןסולפנייאַאב
 יינ סָאד ןופ לָאז סָאװ ,ןבעל ןשיטסינויצ ןיא רָאטקַאפ רעדנריזינָאיצולָאװער רעד

 עריא ןליפרעד וצ לגוסמ ןכַאמ יז ןוא גנוגעווַאב עשיטסינויצ יד ןעיובפיוא

 ,ןבַאגפיוא עשירָאטסיה

 (1926 ,יַאמ 25 ,קרָאי וינ ,"קלָאפ ןרַאפ,)
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 ,םזיוַאמירופ ןשיתורדתסח ןופ ןָאֿפ יד ןביוהמיוא ןפרַאד רימ --- --- זדד

 ,ךיפקמ ןוא רימסחמ זיט סָאװ ,טיטע רעשיתהרדתסח רעד ןוב געט יד ןעײנַאב

 ןסטרַאטשרַאפ ןפראד רימ .םיטפערק'סגבעל א ךעלשטנעמ קיטײצטכיײלג זיא רעבָא

 (ןבעל סָאװ ,שטגעמ ןפ געגעװַאב ַא ןלעטשפיוא ,טײהכײלג וצ גנובערטש יד

 'םקע ןפ ןטָאש ןדעי ךיז ןופ סיוא ןעגערב טא םענײק טידנריטַאולּפסקע טינ

 ןא עטרעבַארעד רעװש יד ןטיהּפַא גרָאו רעפיט טימ ףרַאד ןעצמ .עיצבַאטַאולּפ

 ןלעװ ןגרָאמ ןוא קיגיוטכײל טָאלרַאפ ײז ןרעט טנײה ,סעיציזָאּפ עמעװקַאב טי

 ,ןעגעס טיג סע ןוט ןרעבָשרעד קירוב ןלעװ ײז רימ

 םעד טפלעה סָאװ רעפסטמטַא ןא ןפַאש ןב זוכ א טָטח גנוגעװַאב רעזנוא

 טקגופ ,תוגויסנ ןוט ןטײקכטטש יד ןײז ןצ רבוג ,שיצולח ןבעלוצסיוא ךיז ריסי

 םוטרעגריבבײלק יולַאגָאיבַאג8 ןס רעפסטמטַא יד .סורַא ערעפסָאמטַא יד יט

 ,םזיצולח ןופ ןפיױלטנַא סָאד ןא ײרעלטעמ ןפ ןצײר יד טרעמרַאב ןוט טבַאש

 ןַאטלענעצַאק .ם
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 ןיק בָאד .א

 הילע עשיצולח יד ןעײנַאב

 ,גיצנַאד ץא "ץולחה; ןופ גנוטַארַאב-טלעוװ רעד ףיוא טַארעּפעד ַא ןופ)

 (1927 רעבמעטּפעס ןיא

 ןטַאטלוזער יד ןרָאװעג טכעלטנפערַאּפ ןענעז קידוצ טייצ רעסיוועג ַא טימ

 ןרעפיצ ענעקורט עקיזָאד יד ןופ ,לארשייץרא ןיא גנולייצ-רעטעברַא רעד ןופ

 רעשיצולח רעד ןופ טרָא ןוא טרעוו ןרעביא גנולעטשרָאפ ַא ןעמוקַאב ןעמ ןָאק

 י"א ןייק הילע-רעטעברא רענײמעגלַא רעד ןיא הילע

 "עגנָא ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא 8692 ןרָאװעג טרירטסיגעררַאפ ןענעז סע

 עלַא יד .י"א ןייק חילע רעייז רַאפ תולג ןיא "ץולחה, וצ תוכייש רעייז ןבעג

 יז ןופ בור רעד .םידכועה תורדתסה רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא ןענעז םירבח

 ןיא ןוא סעינָאלָאק יד ןיא ,רקיע רעד ,ןטעברַא-סגנורעבָארעד ןיא ךיז טניפעג

 םריזַאב גנוגעװַאב רעשיצוביק רעד ןופ בור רעד ,םיבושי עכעלטפַאשטריװדנַאל

 טָאה "ץולחה, ןופ טנעצָארּפ רעניילק רָאג ַא רָאנ ,"ץולחה, ןופ םירבח ףיוא

 ,דנַאל ןיא ךיז טלַאה טייהרעמ עטסדנגיורעביא יד ןוא דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ

 .ןעגנוגנידַאב ערעווש עלַא ץַארט

 ןופ לגנַאמ -- קרּפ-הילע ןופ ןעמָאנ רעתמא רעד זיא גָאט וצ טנייה רעבָא

 ךָאנ טלַאה ןוא ו"פרת ףוס סױרַא זיא הילע יד ןלעטשּפָא ןופ הריזג יד .הילע

 רעד ןגעק גנוגעווַאב-"ץולחה, יד טאהעג טָאה ףמַאק ןרעוש א .טציא זיב ןָא

 ,הריזג רעקיזָאד
 ,םימרוג ענעדישרַאפ טימ טריוװיטָאמ רימ ןבָאה ןעגנורעדַאפ ערעזנוא

 ךיוא יױזַא תולג םעד יבגל יװ ,הילע עשיצולח יד ןעיײנַאב וצ ןטכילפרַאפ סָאװ

 :עקידנגלָאפ ןענעז ןויטָאמ יד .לארשי ץרא ןיא בצמ םעד יבגל

 ןיא ןטַאט עשיצולח יד רַאפ טגנוי רעשידיא רעד ןופ גנואיצרעד יד (א

 "הילע רעקידעבעל רעד ןופ ןייש ןיא רָאנ ןרעוו טכעלקריוװרַאפ ןענַאק טעװ י"א
 "ולח רעד ןופ גנולעטשּפָא עטולָאסבַא יד (ב ;דנַאל ןטימ טדניברַאפ סָאװ ,טַאט
 -ַאגרָא ןענעז סָאװ ,תולג ןיא ןוורעזער ששיצולח יד טרענעלקרַאפ הילע רעשיצ

 סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא טנגוי יד ןיא ןוא עיצַאזינַאגרָא-"ץולחח, רעד ןיא טריזינ
 ןטייקכעלגעמ-הרשּכה יד ןטלַאהרַאפ םוצ טגנערב יז .ריא ןיא ןסָאלשעגנָא ןענעז

 טינ ןָאק'מ ןוא טלופרעביא ןענעז רעטרע-הרשפה יד םורָאװ ,םיצולח עיינ רַאפ
 ,רָאי 4 ןליפַא ןטעברא סָאװ ,םירבח יד ןטלַאטשנַא-הרשכח יד ןופ ןריפסיורַא
 סָאד (ג .ןעגנוקיטפעשַאב עקידרעירפ ערעייז וצ ןוא ןרעטלע ערעייז וצ קירוצ
 ןופ גנומיטש רעד ףיוא דנגָאלשרעד טקריוװ הילע רעשיצולח ַא ןופ ןלעטסיוא
 םעד ןוא עיגרענע יד ּפָא טכַאװש ןוא גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעצנאג רעד
 קיטיוג טשינ זיא טציא (ד .טייקכעלטנפע רעשיטסינויצ רעד ןיא ןטָאט וצ ןליוו
 -רעדסיוא קרַאטש ןוא עטצענערגאב א ןײלַא ןוא קיצנייא רָאנ ,תוילע-םתס ןייק
 ןיא הרשכה רעייז ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,םיצולח ןייז הלוע ןלָאז ,הילע עטלייוו
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 ןבָאה סָאװ ,םירבח ; "ץולחה/, ןֹופ ןטלַאטשנַא-הרשכה יד ןיא רָאי 2374 ןופ ךשמ
 עטריזינַאגרָא טוג ,ייז ףיוא טגיל סָאװ ,עבַאגפיוא רעד ןופ גנולעטשרָאפ ערָאלק ַא
 ךיז ןעניפעג סָאװ ,םירבה ערעייז טימ ענעדנוברַאפ ןוא םיצוביק-הילע יד ןיא
 יד ןרעסערגרַאפ טשינ טעװ הילע עטצענערגַאב יד (ה ,לארשי ץרא ןיא ןיוש

 ערעדנַא ןוא עינָאלָאק רעד וצ טעדנעוװעג זיא יז .דנַאל ןיא טײקיזָאלסטעברַא
 .סעיציזַאּפ עיינ ןרעבָארעד ןוא ןעגנירדניירַא וצ לולע זיא יז ,ןטעברַא-שוביכ
 טשרעה עכלעוו ,טײקיזָאלסטעברַא רעד טימ לעלַארַאּפ זַא ,טקַאפ ַא זיא'ס םורָאװ
 וצ ,סעינָאלַאק יד ןיא סרעדנוזַאב ,םיצוביק יד ףיוא טשינ ןרעה ,טעטש יד ןיא
 -גידַאב עשימָאנַאקע עלַא ייב (ו .סיוא ייז ןלעפ עכלעוו ,טנעה-סטעברַא ןרעדָאפ
 זיא סָאװ ,הילע רעשיצולח ַא ןופ םומינימ רעד ןרעוו ןטיחעגנייא ףרַאד ןעגנוג
 סָאװ ןוא דנַאל ןופ רערעדנַאװסיױא יד ןופ ןלָאצ עסיורג יד יבגל טייקיניילק ַא

 -טולב/ עקידנעװטינ יד ןטיהוצניא לולש ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ,זיא

 .תולג םעד ןוא דנַאל ןרַאפ *עיצַאלוקריצ

 רע ןוא סערגנַאק ןט15 םוצ ןרָאװעג טכַארבעג ןענעז םינינע עקיזָאד יד
 ןוא הילע עשיצולח יד ןעײנַאב :ןסָאלשַאב טייחרעמ רעדנרידיצעד ַא טימ טָאה

 ןבָאה סָאװ ,םיצולח 1500 ןופ הילע יד ח"פרת ןופ ךשמ ןיא ןכעלגעמרעד וצ
 "ץולחה, ןופ ןטלַאטשנַא:הרשכה יד ןיא הרשכה עדנכערּפשטנַא ןַא ןעמוקַאב
 ןופ לטירד א רָאנ זיא לָאצ עקיזָאד יד זַא ,ןרעװ ןכָארטשעגרעטנוא ףרַאד סע
 גָאט וצ טנייה ןטרַאװרעד ןוא טיירג ןענעז עכלעוו ,"ץולחה, ןופ םירבח לָאצ רעד

 עכלעוו ,גנוטייל עשיטסינויצ יד זַא ,טייהרעכיז ןייק ָאטשינ זיא'ס .הילע רעייז
 וצ ןרעהוצ ךיז טעװ ,?עיצַאדילָאסנָאק, ןוא ?עיצקודער, טציא טרימַאלקָארּפ
 טייקכעלטגפע עשיטסינויצ עצנַאג יד .סערגנָאק ןופ סולשַאב ןקידשוריפב םעד
 -רעפ א וצ ןוא טייקיטעט רעשיגרענע ןַא וצ טרעדָאפעגפיוא רעבירעד טרעוו
 יד .גנוריגער-י*א רעד ןוא גנוטייל רעשיטסינויצ רעד ףיוא קורד ןטנענַאמ
 ןפוא ןכעלטנירג ַא ףיוא ןלעטש וצ טרעדָאפעג ןרעוו גנוגעוװַאב רעד ןופ רעריפ
 ךיז טָאה סָאװ ,טייקיטכיוצרוק עשיטסינויצ יד ןפמעקַאב ןוא ןגַארפ עקיזָאד יד
 רעד וצ רָאי ייוצ עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא גנואיצַאב רעד ןיא טקירדעגסיוא
 ,סערגנָאק ןופ סולשַאב םעד ןריפסיוא וצ ןוא הילע רעשיצולח

 (1928 ץרעמ 3 ,55 "ךיתעהג)

 ל ח ר - ת ב .'י

 עטרבח יד

 ךָאנ זיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא עטרבח רעד ןופ םעלבָארּפ סָאד
 ןופ געוו ןטימ עמַאס ןיא ץלַא ךָאנ טייטש ,הרוחב יד ,יז .ןרָאװעג טזיילעג טשינ
 ןיא ,םעלק ןקידתופתושב ןוא םענײמעגלַא םעד ץוח ַא לייוו .ןדייל ןוא לגנַארעג
 טפַאשלעזעג עיינ ַא ןטכירפיוא םייב טפַאשרעטעברַא יד ךיז טניפעג'ס ןכלעוו
 ןוא עשיפיצעּפס טימ ןעלגנַאר וצ ךיז עטרבח רעד סיוא טמוק ,לארשי ןיא
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 רערעווש ןוא רעטּפָא ןָא ריא טפיירג טײקיזָאלטעברַא ,ןטייקירעווש עקיטרַאנגייא

 בילוצ ןענעז ןעגנירדניירַא ןָאק יז עכלעוו ןיא ןגייווצ-הנויח יד ןוא ,רבח םעד יו

 רעד דצמ יורטוצמוא רעסיוועג ַא טשרעה'פ :טקנערשאב תוביס ענעדיישראפ

 ןלייטרוארָאפ ךס ַא ןייז רבוג טפרַאדַאב טָאה יז .טייקיאעפ-טעברַא ריא וצ הביבס

 ןַא ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,תוליגר עגנַאל-תורוד ןפמעקַאב ךיוא יװ { ריא יבגל

 ."ךיא/ ריא ןופ לייט רעלַארגעטניא
 סעצָארּפ-סטעברַא ןיא ןרירגעטניא ךיז לָאז יז זַא ,טרעװשַאב טָאה ץלַא סָאד

 ,קידנעטשטסבלעז ןרעוװ וצ ידכ ןוא ,י"א ןיא טפַאשלעזעג-סטעברַא רעד ןיא ןוא

 יד וצ טריפעג ןבָאה סָאװ ,ןגעוו עקיטרַאנגיײא ןכוז וצ ןעגנואווצעג ןעוועג יז זיא

 עכעלרעניא ןוא עכעלרעסיוא ןַא ןעוועג זיא טָאד ,"תולעוּפה תוצובקא עטשרע

 ,אפוג ךיז רעמ ךָאנ ןוא ערעדנַא ןגייצרעביא טלָאזעג טָאה סָאװ ,טייקידנעװטיונ

 םעד ןיא חוכ רעװיטקורטסנַאק ןוא רעשירעפעש ַא ןרעװ וצ חוכב זיא יז זא

 ןקיד'תופתושב םעד ןיא ךיוא סָאװ סרעדנוזַאב ,יובפיוא-לארשי ץרא םעניײמעגלַא

 טפָא יז זיא ,ןַאמ ןטימ טנַאה ייב טנַאה טעברַאעג טָאה יז ואוו ,ןבעל-הצובק

 ,?ןטעברַא-לקניװ, וצ טּפוטשעגּפָארַא ןרָאװעג

 ןיא טלייצעג ךיז ןבָאה תורבח יד ןעוו ,גנוגעװַאב רעד ןופ סקואוו ןטימ

 "רַא יד ןריזינַאגרָא וצ שינעפרעדַאב יד טליישעגסיוא ךיז טָאה ,רעטנזיוט יד

 ןרעדנוזּפָא ךיז םשל טשינ ,תורדתסה רעד ןיא ןוגריא ןרעדנוזאב ַא יו סנירעטעב

 -רַאפ בילוצ ןוא טיונ-סנבעל ַא תמחמ רָאנ ,"ךיז רַאפ תבש} ןכַאמ וצ ידכ רעדָא

 .דנאל םעניא םצמ ריא ןופ ןטקעּפסַא ענעדייש

 ןיא ,תוביבס-החּפשמ עכלעזַא ןופ ןעמוקעג בור יּפ לע ןענעז תורבח יד

 ליטס רעקידנרינימָאד רעד ןעוועג זיא טײקוװיסַאּפ עכעלטפַאשלעזעג יד עכלעוו

 רעד ןרילומיטס וצ ןעוועג זיא ןוגריא ןופ ליצ רעד ,ןבעל רעייז ןופ טירָאלַאק ןוא

 ףרַאד ןעמ .טעטװיטקַא רעכעלטפַאשלעזעג רעקידנעטשטסבלעז ַא וצ שטרבח

 טנָאקעג טשינ ןבָאה ןטלַאטשנַא ענײמעגלַא יד זַא ,טכַארטַאב ןיא ןעמענ ךיוא

 ןענעז ייז לייו ,לדײמ-רעטעברַא רעד ןופ םעלבָארּפ ןטימ ןבעגּפָא ליפוצ ךיז

 "רַאפ לָאמטּפָא ןבָאה ןוא ןעמעלבָארּפ ענעגייא ערעייז טימ טקיטפעשַאב ןעוועג

 .עטרבח רעד ןופ םינינע יד טקיסעלכאנ

 טכַאמעג רעפרַאש ךָאנ ןבָאה הילע רעד ןופ סעילַאוװכ יד ןוא ןבעל עיינ סָאד

 ךיז טביוה טפַאשרעטעברא רענײמעגלַא רעד ןיא .עטרבח רעד ןופ םעלבָארּפ סָאד

 -עוװַאב יד .סנירעטעברַא יד ןופ גנוגעװַאב יד ןריזילַאטסירק ןוא ןלײשסױרַא ןָא

 ןופ ןדייל יד ןרעטכיילרַאפ וצ חוכב זיא יז רעבָא גנוי ןוא שירפ ךָאנ זיא גנוג

 -ָארעד ןסיורג םעניא .ןסערעטניא עלַאטיװ עריא ןצישַאב ןוא ןירעטעברַא רעד

 יד טריפעגניירַא ןרָאװעג זיא דנאל ןיא רעטעברַא ןופ םעלבָארּפ-סגנורעב

 ןיא ןוא ןגייוצ-טּפַאשטריװ עיינ ןיא ןעגנירדניירַא לָאז יורפ יד ךיוא זַא ,גרָאז

 ןיא טפַאשלעזעג-טעברַא יד ןייז טלָאמעג טשינ ןָאק םעד ןֶא סָאװ ,ןכאפ שיינ

 .יורפ רעד ןופ גנואיײרפַאב יד ןוא לארשי ץרא

 ,סעטרבח לָאצ עסיורג ַא טלייצ רעדנעל-תולג יד ןיא גנוגעוואב-"ץולחה,, יד

 םעברַא ןיא ,תורדתסה רעד ןופ ןבעל ןיא הרוחכ יד טמענרַאפ טרָא רעפָאװ רעבָא

 ,תוצופת יד ןיא טייקיטעטיגנואיצרעד א טימ ןָא ןריפ רימ ? הרשכה ןיא ןוא
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 ענעדיישרַאפ סיוא ייז ןענרעל רימ ,לארשי ץרא רַאפ םירבח יד וצ ןטיירג רימ

 ךַאפ ןייק טשינ טָאה יז ,וויסַאּפ בור יּפ לע טביילב עטרבח יד רעבָא .סעיסעפָארּפ
 ךיז לָאז יז ידכ טײקמַאזקרעמפיוא גונעג טשינ ריא טקנעש ןעמ ןוא טנַאה ןיא
 ,דנַאל םענופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא ןסַאּפנײרַא ןענָאק רעטעּפש

 יד טימ ןבעגּפָא רקיעב ךיז לָאז סָאװ טפַאשרעּפרעק יד ןלעטשפיוא סָאד
 "ץולחה, זוכרמ רעד .העש רעד ןופ טָאבעג ַא זיא ,עטרבח רעד ןופ ןעמעלבָארּפ
 הכשל, יד ןריזינַאגרָא וצ ןסָאלשַאב טָאה רע ןעוו זיולב םעד טליפעגסיוא טָאה
 ןעלמַאז וצ :ןייז ףרַאד טלַאטשנַא רעד טָא ןופ עיצקנופ יד ."הצולחה ינינעל
 ריא רַאפ ןכוז ,תורדתסה רעד ןיא עטרבח רעד ןופ בצמ םעד ןגעוו לַאירעטַאמ
 -לעזעג ,עשימָאנָאקע ריא ןוא ןבַאגפיוא עריא ןרעלקפיוא ,ןטייקכעלגעמ-הרשכה

 טעװ געװ ןקיזָאד םעד טימ רָאנ .גנואיירפַאב עלעודיווידניא ןוא עכעלטפַאש
 ,לארשי ץרא ןיא ןבעל ריא וצ עטרבח יד ןטיירגוצוצ ןעגנילעג זנוא

 ,(1926 ,'מ "דיתעה;)

 ןאמשיפ הדע

 הצולח רעד ןופ ןעמעלבָארּפ"הילע יד

 רעד רַאפ ןפָא ןעוועג ןענעז דנַאל ןופ ןרעיוט יד ןעוו ,געט יד ןיא וליּפַא

 קידנעטש טעמכ ייז ןענעז ,םיצולח ןופ הילע רעד רַאפ ןוא ןדיא םתס ןופ הילע

 ףיוא ןגילק טפרַאדעג ךיז טָאה הצולח יד .הצולח רעד רַאפ ןסָאלשרַאפ ןעוועג

 טשינ טָאה יז ,םילוע יד ןשיווצ ןרעוו וצ ןעמונעגניירַא ידכ ,םינפוא ענעדישרַאפ

 ,טכער םענעגייא ריא טימ דנַאל ןיא ןעמוקוצניירַא טייקכעלגעמ יד טַאהעג

 סָאװ ץולח ַא ןופ יורפ ַא רעדָא רעטסעווש ַא ,הלכ ַא ןייז טפרַאדעג טָאה יז רָאנ

 רעשידיא רעדנרירגימע ןַא ןופ טסניד ַא יצ רעטכָאט ַא רעדָא י"א ןייק טייג

 ערעדנוזַאב ןבעג וצ ןביוהעגנָא ןיוש טָאה ןעמ זַא ,רעטעּפש ןוא .עילימַאפ

 רעטקנערשַאב ַא רעייז ןיא ןרָאװעג ןבעגעג ייז ןענעז ,תוצולח רַאפ ןטַאקיפיטרעט

 ,לָאצ

 טָאה עכלעוו ,דנַאל ןיא גנוגעווַאב-קַאבַאט יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס זַא

 ןביוהעגנָא דנַאל ןיא סנירעטעברַא יד ןבָאה ,הילע עטרעפ יד טריסלוּפמיא

 ,תוצולח ןופ הילע יד ןרעסערגרַאפ וצ ןרעדָאפ שיגרענע

 ןרעדנַא ןשיװצ זיא ,( "הילע רעד ןופ עגַארּפ רעד וצ; ץיטָאנ ןיימ ןיא

 : סעדנגלָאפ ןרָאװעג טגָאזעג

 ןעמוקעג זיא ,הילע רעיינ רעקידנעײטשרַאפ רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא;

 ,רענעלק ןייז טשינ לָאז תוצולח ןופ הילפ יד זַא ,גנוזָאל םעד ןפרַאװ וצ טייצ יד

 ןפיוא ןרעפיל וצ ךיז טיירג לארשי-ץרא עדנטעברַא סָאד .םיצולח ןופ הילע יד יו

 עדנטעברַא סָאד ,ןצנַאלפיקַאבַאט םינימה לכ ךיוא ,ןייוו ץוח ַא ,קרַאמ ןכעלרעסיוא

 זיא ,רעקניל רעד ןופ קַאבַאט ןוא טייז רעטכער רעד ןופ ןייוו טימ ,לארשי-ץרא
 רעזנוא ייב רעבָא ;עיצַאזינָאלָאק ןופ לַאעדיא רעלַאיצָאס ןייק טשינ סיוועג

 ,1924 ,20 "ריצצה לצוּפה, (*
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 ,טעברַא ןופ טייהנגעלעג עדעי ןצונוצסיוא ךיז ןעימאב רימ ןעוו ,עגַאל רעקיטנייה

 דנַאל ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ רעטעברא יד ןקיטפעשַאב ןָאק ןעמ רעכלעוו טימ
 עכעלטפַאשטריװ ףיוא טשינ ןעמ טקוק -- ןטייקכעלגעמ-הילע עטיירב ןענעפע ןוא
 עלַא ץָארט ,לָאז עכלעוו ,הילע רעסיורג א ףיוא טיוא ןקוק רימ .,ןדָאטעמ
 ןופ גנורעסערגרַאפ רעד ףיוא ןטרַאװ רימ ,דנַאל ןיא ךיז ןכערבכרודַא ,תוריזג

 ןיא חוכ ןכעלטפַאשטריװ רעזנוא ןופ גנוקראטשראפ רעד ףיוא ,לָאצ רעזנוא
 רימ ןלעװ ,הילש רעד ןופ גנורעסערגרַאֿפ רעד טימ זַא ,ןפָאה רימ ןוא דנַאל

 ביוא ןוא .עזַאב עשימָאנָאקע עדנכערּפשטנַא רעזנוא ךיוא ןעניפעג זייווכעלסיב
 ,רימ ןפָאה ,געוו רעשימָאנָאקע רענעשטנואוועג רעד טשינ ךָאנ זיא קַאבַאט רעד
 עצנַאג טפַאשטריװדנַאל וצ ןריפוצרעביא ןעגנולעג זיא זנוא יוװ ױזַא טקנוּפ זַא
 ענעדישרַאפ ןיא ןוא ןעיײסָאש ףיוא טעבראעג ןבָאה ייז יו םעדכָאנ ,םיצוביק
 קַאבַאט ןופ רעטעברַא תונחמ ןריפרעביא ךיוא רימ ןלעוו ױזַא ,ןטעברַא עכעלטנפע
 ,ןטעברַאייוב שרעטנוזעג וצ

 א ךָאנ .רעטעברַא רעטנזיוט גייװצ-קַאבַאט רעד טקיטפעשַאב לייוורעד;
 "סטעברַא רעטצעל רעד ןדניוװשרַאֿפ רשפא טעוו סע ןוא --- ןכָאװ ייווצ ךָאנ ,ךָאוװו
 רימ עכלעוו ,טנעה:בָאנוצ רעטנזיוט ןפראדאב ןכיג ןיא ןלעו רימ ןוא ,רעזָאל

 ,ָאד ןטרָאװ רימ .רעדנעל תולג יד ןיא תונחמ עשיצולח יד ןופ ןטראוורעד

 רעד זַא ,טשינ קפס ןייק זיא'ס ןוא ,ןטַאקיפיטרעס ףיוא טרָאד ןטרַאוװ ייז ןוא
 ןשרעהַאב םיא ןָאק ןירעטעברַא עדעי סָאװ ,גייווצ-סטעברַא ןַא זיא טכוצ-קַאבַאט
 ןעמ ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא זַא ,רַאבזַאלרעד ןעד ןיא יצ .ףוס ןזיב ביֹוהנָא ןופ
 ןשינעבױלרעד-רָאפנײירַא טניוט ןופ ןעמ לָאז ,טנעה רעטנזיוט ןקיטפעשַאב ןָאק
 ? חוצולח רַאפ טרעדנוה זיולב ןעמיטשַאב

 "הילע ןוא םיזכרמ-"ץולחה, עלַא וצ לעּפַא ןַא סױרַא ףרַאד לָאמ סָאד
 ףור רעקיזָאד רעד ! תוצולח טנעצַארּפ 50 -- םיצולח טנעצַארפ 50 :ןרעטנעצ
 "דלעפ וצ ,טעברַא רעלַאער וצ ןפורעג ןרעוו סָאװ ,תוצולח טנעצַארּפ 50 וצ

 ןופ גנוגעװַאב יד ןקרַאטשרַאפ טעװ (קַאבַאט קילייװטייצ ןייז סע לָאז טעברַא
 ."טטסייג ריא ןקרַאטש ןוא תולג ןיא תוצולח

 טָאה ךָאד ןוא ,ןרָאװעג טליפרעד טשינ לָאמנייק זיא גנורעדָאפ עקיזָאד יד
 ןוא ,הילע רעטרעפ רעד טימ ןעמַאזוצ טקרַאטשעג תוצולח ןופ הילע יד ךיז

 רעד ןופ ןעמעלכָארּפ יד ךיוא טפרױַאשרַאפ ןוא טרעסערגרַאפ ךיז ןבָאה ןעמַאזוצ
 ,דגאל ןיא גנוגעװַאב"ןירעטעכרַא

 ,("לארשי ץרא ןיא גנוגעװַאב-ןירעטעברַא יד;)

 הרבח רעד ןופ הרשכה רעד ןגעװ

 ןפַאש וצ ,א :טייקידנעװטיונ יד רעטנוא טכיירטש ץנערעפנָאק יד
 עטמיטשַאב ןבעגוצרעביא .ב .תוצולח רַאפ םיצוביק-סטעברַא ערעדנוזַאב
 -תופוע ,ירענטרעג) ןטּפַאשטריװ עקידנעטשטסנלעז יד ןיא ןגייווצ-סטעברַא
 ןרושָארב עלעיצעּפס ןבעגוצסיורַא .ג .חרבח רעד ןופ הרשכה רעד רַאפ (טכוצ
 ןגעוו-סגנואיירפַאב יד ןרעלקפיוא ןלָאז סָאװ ןעלקיטרַא-סגנורעלקפיוא ןוא
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 רעד וצ ןדנעוו וצ ךיז .ד .דנַאל ןיא ןבַאגפיוא עריא ןוא יורפ רעד ןופ
 ץרא רעד ןיא הרבח ַא ןסילשוצנייא עטיב רעד טימ םידבועה תורדתסה
 -הרשכה רעד טימ ןריפנָא לָאז סָאװ ,תולג םוצ עיצַאגעלעד רעקיד'לארשי

 ,תוצולח ןשיווצ טעברַא

 ,(1925 .טקָא ,ןליוּפ ןיא ץנערעפנָאק-"ץולחה, רעטרעפ רעד ןופ ןסולשַאב יד ןופ)

 יק םווצע שש טיד הר עב .א

 גנוגעווַאב עלענָאיסעּפָארּפ יד ןוא "ץולחה , רעד

 יד ןעמונעגנָא טָאה סע סָאװ ,סולשַאב ןרָאלק םעד ףיא טקוקעג טשינ
 עכלעוו םירבח רעטנזיוט ךָאנ ךיז ןעניפעג ,ןליוּפ ןיא "ץולחה, ןופ ץנערעפנָאק

 בצמ רעד זיא ױזַא .ןענייארַאפ עלענַאיסעפָארּפ יד ןיא ןסָאלשעגנָא טשינ ןענעז
 .רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא

 ןעגנוניימ עקיטכיר-טשינ קיטליג ךָאנ ןענעז םירבח ערעזנוא ןופ ךט ַא ייב
 זיולב יז טכַארטַאב סָאװ רעד .הרשכה רעשיצולח רעד ןופ עבַאגפיוא רעד ןגעוו

 ,לארשי ץרא ןיא טעברַא וצ ךיז ןסַאּפוצ ןייז דיחי םעד ןרעטכיילרַאפ וצ לטימ ַא יו
 ,תועט ַא טיײגַאב

 ןופ עיצקנופ ַא טליפרעד ןוא טליפרעד טָאה גנוגעוַאב עשיצולח יד

 טיצרעד ןוא טנרעל יז .טייקכעלקריוו-תולג רעשידיא רעד ןיא ןטרעוו ןרידיוועד
 סעּפע ,"אגרד-תוחנ; ַא ףיוא יו הכאלמ לעב ןוא רעטעברַא ןפיוא ןקוק טשינ לָאז'מ
 ןבעל ןקי'דובכב טשינ םעד ןגעק טעוועטנובעצ ךיז טָאה "ץולחה, רעד .םש ילב ַא
 -סיוא טָאה ןוא ,עיצַאלוקעּפס ןוא יירעלקעמ ,תוסנרּפ"טפול ,לדנַאװ-לדנַאה ןופ

 רעד טבעלעגפיוא ןוא טלקיװטנַא טָאה'ס סָאװ ,ןעמרָאפ"סנבעל עיינ יד טליוועג

 ,לארשי ץרא ןיא רעטעבױא רעשידיא
 -רַאפ ןוא ןעקניוו טייקכעלקריוו רעשיצוביק רעיינ ַא ןופ ןצַארּפש יד טָא

 ץרא ךרד סיורא ןפור ןוא תולג ןיא טנגוי רעשידיא רעד ןופ עיזַאטנַאפ יד ןּפַאכ
 ןיא ןטרעוו יד ןרידיווער ןופ לָאר יד טָא .רעטעברַא ןוא טעברַא וצ ײשּפָא ןוא
 ,תומילשב ןוא ץלָאטש טימ ןליפרעד גנוגעוואב רעזנוא ףרַאד ןבעל ןשידיא

 עקידנעטשלופ ַא ןעמוק ףרַאד ,"ץולחה, ןיא ןיירַא טערט רבח רעד רָאנ יו

 ןוא םרָאפ-סנבעל רענעמונעגנָא רעד וצ גנואיצַאב ןייז ןיא שינערעקרעביא
 ןופ ןובשח םעד ףױא ןבעל טשינ רע רָאט ןָא טציא ןופ .רעגייטש-סטעברא
 טעברַא ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ןוא ,רעטעברַא ןַא ןרָאװעג זיא ץולח רעד .ערעדנַא
 ןייז רַאפ ןפמעק ףרַאד רע ןוא ,רעירָאטעלַָארּפ רעזָאלסטעברַא ןַא רע זיא --
 .ץנעטסיזקע ןוא טעברַא ףיוא טכער

 רָאג ךיז טיירג ןעמ תעב זַא ,ןעניימ וצ תועט רעקיד'תודוסי ַא זיא סע
 ןלענַאיסעּפָארּפ ַא וצ טייקירעהעגנָא יד טשינ טָאה ,י"א ןייק ןייז וצ הלוע בורקב
 ןופ סױרַא טסילפ סָאװ ,גנוניימ עקיזָאד יד .תובישח ןוא טײטַאב םוש ןייק ןייארַאּפ
 ערעזנוא סָאװ ,טפנוקוצ-סטעברַא רעד ןופ לרוג ןגעוו ןייזטסואווַאב ןדנגונעג-טשינ
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 -- ,הביבס רעשירעטעברַא-טשינ רעייז ןופ טיײרּפַאב טשינ ךָאנ ךיז ןבָאה םירבח
 ,טלצרַאװעגסיױא זנוא ןופ ןרעוו זומ גנוניימ עקיזָאד יד

 רעד .טנָארפ-טעברַא ןטריזינַאגרָא ןפיוא ןייטש ריִמ ןפראד רעטעברַא יו
 ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ ןעמַאר יד רעסיוא גָאט ןייא ןייק ןביילב טשיִנ רָאט ץולח

 עקידנטעברַא יד ןופ לרוג ןטימ לרוג ןייז רע טדניברַאֿפ םיא ךרוד סָאװ ,ןייארַאפ

 ןפמעק רימ ןפרַאד גנוגעװַאב רעלענַאיסעּפָארפ רעד ןיא .טלעוו רעצנַאג רעד רעביא
 ןייק הלוע םעד ןופ ןסערעטניא יד ןצישַאב ןוא רעטעברַא ןשידיא ןופ ףמַאק םעד
 ,לארשי ץרא

 טסַאּפעגוצ טשינ ןענעז ןעמרָאפ-הרשכה יד ןוא ןדָאטעמ-טייקיטעט שרעזנוא
 רעלענָאיסעפָארּפ רעד ןופ ןדָאטעמ ענעמונעגנָא יד וצ -- ןלָאפ ךס ַא ןיא ---
 רַאפ ןיטש .,קפס ןָא ןלעװ רימ .דנַאל םענעי רעדַא םעד ןיא גנוגעווַאב

 "רשלקפיוא ערעטיירב א ןריפכרוד ןפרַאד ןלעוװו רימ .סעיציזָאּפָא ןוא ןטייקירעוװש

 גנוגעווַאב עטריזינַאגרָא יד זיב ,בַאטשטסאמ-טלעוו ןיא ןוא דנַאל ןיא ָאד טייקיטעט

 עשימיצעּפס יד טימ ןענעכער וצ ךיז ןעננואווצעג ןייז טעוו רעטעברַא יד ןופ
 ,עיצַאזיװיטקודָארּפ רעשידיא רעד ןופ טיבעג ןפיוא "ץולחה, ןופ ןבאגפיוא
 עקירעביא יד טכַארטַאב ןיא ןעמענ וצ ןעגנואווצעג ןייז טעװ יז יו טנקופ
 טניורקעג טצװ ףמַאק רעזנוא .רעטעברַא ןשידיא ןופ ןעגנורעדַאפ טשיפיצעּפס
 רעלענָאיסעפָארּפ רעד ןיא חוכ א ןרעװ ןלעװ רימ ףיוא גלַאפרעד טימ ןרעוו
 טעװ סקואוו רעזנוא זַא ,ןביולג רימ ןוא רָאי וצ רָאי ןופ ןטקַאװ רימ ,גנוגעוואב
 טימ ךיז טעװ גנוגעווַאב עלענַאיסעּפָארּפ יד ,טפנוקוצ רעד ןיא ןטלַאהנָא ךיוא
 -ָארּפ רעד ןיא חוכ רעזנוא ןקרַאטשרַאפ רימ ןפרַאד ראפרעד ןוא ןענעלער זנוא
 ,גוגעװַאב רעלענַאיסעּפ

 סָאװ ,רעטעברַא ףיוא יװ זנוא ףיוא ןגיל סָאװ ןנַאגפױא עלַא יד ץוח ַא
 עכיילג יד רַאפ ןפמעק סָאװ רעטעברַא עשידיא ןוא טכער ערעייז רַאפ ןפמעק
 םעד ןעגנערבוצניײרַא בוח רעזנוא זיא ,טעברא ףיוא רעטעברא ןשידיא ןופ טּכער
 ןיא טפַאשרעטעברַא רעשידיא רעד ןשיוװצ לארשי ץרא ןקידנטעברַא ןופ טסייג
 תועּפשה רעטנוא -- טעטירָאיַאמ ריא ןיא -- ץלַא ךָאנ ךיז טניפעג סָאװ ,תולג

 ךָאנ טייטש יז רעדָא קרעויימפיוא רעודנוא וצ ןעגנוניימ ששירענגעק ןופ
 .רָאטַאװרעסבָא ןַא יו סנטייוורעדנופ

 לארשי ץרא ןיא ןפַאשעג טָאה רעטעברַא רעד סָאװ ןעמרָאפ-סטעברַא יד
 ןופ עיצקנופ רעד ןיא ןביולג רעפיט רעד .דמערפ ןבילבעג ריא ןענעז ---

 זיא ,קלָאפ עשידיא סָאד ןויילוצסיוא וטפיוא ןסיורג םעד ןיא ,י"א ןקידנטעכרַא
 זיא עבאגפיוא רעזנוא .תולג ןיא רעצרעה יד ןיא ןעגנורדעגניירַא טשינ ךָאנ
 םעד ךיוא ןריזיליבָאמ ,געװ םעד ןטפײלַאב וצ ,ןביולג םעד טָא ןקעוווצפיוא
 גנערטשנָא ןשירעפעש םעד ןיא ןפינקנָא םיא ,ףמאק רעזנוא ןיא רעטעברַא ןשידיא
 ,לארשי ץרא ןופ לגנַארעג ןוא

 רעד ןעוו טלַאמעד רָאנ ןריפכרוד רימ ןלעװ עיצקנופ עקיזָאד יד ךיוא
 ,החּפשמ ןייז וצ רבח ַא יװ "ץולחה , םעד ןעז טעוװ תולג ןיא רעטעברַא רעשידיא

 וצ לסקַא ןפמעק רימ זַא ,ןעז םיא טעװ רע ןעו ,טיונ ןייז ןיא רעדורב ַא יו
 .(1926 ,גיימ יידבועה,) ,סיוא-העש ןייא-העש ,סיוא-גָאט ןייא-גָאט ,ןסקַא : 6 לנלא" טױא= ללא *
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 ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןיא ןטערטנײירַא

 ןכעלרעהפיואמוא םעד טייהנדירפוצ טימ טסעפ טלעטש ץנערעפנָאק יד
 םעד ןופ ןסַאמ ערעטיירב ץלַא םורָא טמענ רעכלעוו ,"ץולחה; ןופ סקואוו

 טרעדָאפ ןוא ,טנגוי רעדנריזיױויטקודָארּפ ןייז ןוא סַאלק-רעטעברױא ןשידיא
 .ס .צ יד ןפיטרַאפ ןוא ןקרַאטשרַאפ וצ "ץולחה, ןיא .ס.צ ןופ םירבח יד ףיוא
 עשיצולח יד ןיא העּפשה .ס .צ יד ןרעסערגרַאפ ןוא טעברַא-סגנורעלקפיוא

 ןוא םידבועה תורדתסה רעד רַאפ םירבח עיירטעג ןטיירבוצרָאפ ידכ ,ןעייר
 רעטשרע רעד ןיא ."הדובעה תודחא , דרַאגנַאװַא ןשיטסילַאיצָאס ריא רַאפ
 םַארגָארּפ "ץולחה; רעד ןיא ןטייקיטפַאהלבענ עלַא ןרעוװ טקיטײזַאב ןזומ ייר
 -ןסַאלק ןשיצולח םעד ןיא טייקרָאלק ַא ןרעוו ןגָארטעגנײרַא ףרַאד סע ןוא

 ףיוא ןרעוו ןעמונעגנָא לכ םדוק ףרַאד קעוצ םעד בילוצ ; ןייזטסואווַאב

 םירבח עלַא זַא ,עיצולָאזער ַא "ץולחה , ןופ ץנערעפנָאק רעטסטנעָאנ רעד

 .ןעניירַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עדנכערּפשטנַא יד ןיא ןטערטניײרַא ךיוא ןפרַאד
 ןייז טיול ,ןריזיליבָאמ וצ .ק .צ םעד טקיטכעמלופַאב ץנערעפנָאק יד

 ,"ץולחה, ןיא טעברַא רעד וצ םירבח עדנכערּפשטנַא יד ,ןעזנייא

 ץנערעפנַאק-דנאל רעט'6 רעד ןופ עיצולָאזער)

 1925 טסוגיא ןיא ןלױּפ ןיא .ס .צ ןופ

 ה יב א הימ חנ

 ןעגנואיבַאב

 ("יחרזמה ץולחה; ןגעוו)

 -- ךיוא םיא רימ ןטכַארטַאב ױזַא ןוא --- ךיז טכַארטַאב "ץולחה; רעד
 -- לדנרעק רעדנַא ןַא טימ ךיז טפעהַאב סע ןעוו סָאװ לדנרעק ַא ,רעדָאי ַא יו

 ןרעטנוא ןעלקיװטנַא ךיז הגרדהב ףרַאד סָאװ ,בעוועג סָאד ןעמַאזוצ סיוא יז ןבעוו
 ,טייהשטנעמ ןוא עיצַאנ : ןעמָאנ

 -כעלגעמ יד הלואג רעכעלנעזרעּפ ךרוד ןפַאש וצ טבערטש "ץולחה; רעד
 ןעייר יד ןיא דיחי רעדעי .טפַאשלעזעג עטכערעג רעמ ַא ןטכירוצפיוא טייק
 "ץולחה,, רעד .רוביצ-רעטעברַא ןקיטפנוקוצ םעד וצ קירב ַא זיא "ץולחה, ןופ
 טייהשטנעמ עוװיסערגַארּפ יד --- זיא ליצ ןייז ; טלַאהניא ןייז ןיא לַאסרעוװינוא זיא
 ,גנוכעלקריוורַאפ ,םישעמ טרעדָאפ רָאנ ,רעטרעוו טימ טשינ ךיז טנגונַאב סָאװ

 ערעדנַא יו "ץולחה , רעד טשינ טעז עיזיוו ןייז ןכעלקריוװרַאפ וצ געוו םעד
 ןדעי ןופ ןיכרע יונש ןכעלטנזעוו ַא ןיא רָאנ ,ןקידיירּפ זיולב ןיא ןעגנוגעװַאב
 םצע ןטימ ןבעל םעיינ םענופ ןינב ןיא לגיצ ַא ףיוא לגיצ ַא טגייל רע .דיחי

 טייק רעד ןיא עלעגניר ַא יו טשינ רעמ זיא רע זַא ,טסייוו רע .?ןייז, ןייז ןופ
 ,םיורט-סנבעל ןייז -- טייהשטנעמ רעטיינַאב רעד ןופ
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 ןטיונ ענעגייא ענייז ףיוא געוו-סנבעל ןייז טשינ טריזַאב "ץולחה; רעד
 וצ לעטשנייא םענײמעגלַא ןוא טייקכעלקריו רעשיטסילַאער רעד ףיוא רָאנ
 רעד לייו ,טפַאשלעזעג עקיזָאד יד טריגעג רע .טפַאשלעזעג רעקיטנייה רעד

 טימ גנַאלקנייא ןיא טשינ זיא סָאװ ןבעל ַא וצ טפַאלקשרַאפ ריא ןיא זיא דיחי
 טפַאשלעזעג יד ןוא ןבעל סָאד ןרענעשרַאפ וצ גנונפָאה יד .,גנַאלרַאפ-המשנ ןייז
 םעד גיוא ןיא קידנכָאה ,שממ לעוּפב טרּפ ןופ הלואג רעד ןיא טלצרָאװ

 ,קעווצ ןלַאסרעװינוא םענײמעגלַא

 רע לָאז קיטייצכיילג ןוא טייהיירפ-ןסיוועג ןופ ןסינעג לָאז דיחי רעדעי
 ,"ץולחה; ןופ גנוזָאל רעד ןייז ףרָאד סָאד -- ןטיונ-המשנ ענייז ןקידירּפַאב ןענָאק

 ןבָאה סָאװ ,טפַאשרעה ןוא יירעפַאלקש ןופ טפַאשלעזעג יד ןעװעטַאר וצ ידכ
 ףָאנ .ןבעל ריא ןופ טלַאהניא םעד טקירעדינרעד ןוא תוחמ ריא טכעוושרַאפ
 ףרוד ,טיהשטנעמ רעד ןיא ךירטש-סגנוקינײארַאפ םעד ןעניפעגסיוא ךרוד
 ןענָאק ןעמ טעװ -- שינעדנעטשרַאפ רעטולָאסבא רעקידתופתושב ןוא יורטוצ
 ,טַאט ןיא קנַאדעג םעד ןעלדנַאװרַאפ

 עיור ןוא עדליו יד טעוװעשובעצ ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא ,המחלמ יד

 טכַארבעג טָאה ןוא רוטלוק עכעלשטנעמ יד טכַאמעג בורח טָאה ,ןטקניטסניא
 ןטימ עמַאס ןיא ןענַאטשטנַא זיא סָאװ --- "ץולחח; רעד .,ןיאור ןוא קילגמוא
 'ד ענייז ןיא ןייז םצמצמ טשינ ךיז ןָאק -- עפָארטסַאטַאק-טלעװ רעד ןופ

 רעד ןייז וצ ןבערטש ףואד רע .ךעלשטנעמ-ללפ ןייז ףרַאד קילב ןייז .תומא
 ןרעוו לָאז סע קלָאפ ןשידיא ןופ גנובעלפיוא עלופ יד ןכעלקריװרַאֿפ וצ בײהנָא

 רעטשרע רעד ןייז לָאז סָאװ ,רוד'הלואג א ןדימשסיוא ןוא "םייוגל רוא; ןַא
 תירחא; ןופ עיזיוו יד ןייז לָאז ליצדנע סנעמעוו ,תורוד ןופ טייק רעד ןיא גניר
 ןרענָאייװ יד ןוא םיאיבנ ערעזנוא ךרוד טמערַאװעג ןוא ןגָארטעג ,"םימיה
 ,טייהשטגעמ רעד ןופ

 זיא רע .גנוגעווַאב-טנגוי רעד וצ טנעָאנ רעייז ללכב זיא "ץולחה, רעד
 ןקיבלעז םעד טָאה רע .תובהלתה ןוא סָאטַאּפ ןקיבלעז םעד טימ ןעמונעגכרוד

 ,גנורענעשרַאֿפ ןוא טײקשירַאטנוב ,גנואיינַאב וצ ,טעברַא וצ גנורַאג ,לעטשנייא
 -ַאב ַא ןוא שינעטנעקרעד רעפייר א טימ ןעקנַאשַאב רע זיא םעד ץוחַא רעבָא
 ליִצ ןייז זיא'ס סָאװ טסייוו רע .םיא םורֵא טעשעג'ס סָאװ ץלַא וצ גנאגוצ ןטמיטש

 טייקכעלגעמ יד רָאפ טשינ טעז רע .ןבעל רעזנוא ןיא עיצקנופ ןייז זיא'ס סָאװ ןוא
 "ַאב -טנגוי ייב טפָא טפערט סָאװ גנוניישרעד ַא -- תוחילש ןייז ןיא םייוניש ןופ
 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןפַאטע ענעדישרַאפ יד טימ םכטה ןיא ןעגנוגעוו
 טײטשטנַא גנוגעוװַאב ששיצולח עכעלנע ןַא זַא ,טסייוו "ץולחה, רעד .טייהשטנעמ

 ,רוד ןדעי ןיא טשינ
 קידנעמוק ,ץולח רעד זַא ,טפָא ץנַאג טפערט ןעמונעג שיטקַארּפ ,תמא

 טשינ בור יּפ לע ןָאק ,אפוג ןבעל ןיא קידנטערטנירַא ןוא לארשי ץוא ןייק
 עטרַאה יד ןוא רָאטקַאפ רעשימָאנָאקע רעד ךיא .ערה רצי םעד ןייטשייב
 ןָא טבױה רע .קירוצ טירש ַא טכַאמ רע ןוא סיוא םיא ןרעטכינ טייקכעלקריוו
 ןלעטשנייא ןוא ןפירגַאב ענעגייא ענייז ןופ בַאטשסַאמ םעד טיול ץלַא ןטסעמ וצ

 ןסיוועג ןופ טייהיירפ .טריסערעטניארַאפ זיא ןילא רע זיולב רעכלעוו ןיא ןוא
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 לכ רעבָא .טקניטסניא ןדנגיז ןוא ןטיונ עלעירעטַאמ תמחמ טלקנוטרַאפ טרעוו
 עכעלניילק יד ךרוד עעדיא רעד ןופ ץנַאלג רעד ןרָאװעג טַאמ טשינ זיא'ס ןמז
 טול ערעדנַא טימ ןטעברַא ןעמַאזוצ רע ףרַאד ,גרָאז ןוא ןטיונ עקידעכָאװ ןוא
 ,לעטשנייא ןלַאסרעװינוא ןוא ןלעניגירָא ןייז

 טייקשידיא ןופ בעלפיוא ןלופ ַא וצ טבערטש רע ? "יחרזמה ץולחה, ועד ןוא

 ןייז .ןרָאי רעטנזיוט טּפעשעג ןבָאה רימ ןכלעוו ןופ ,רוקמ םוצ רעקקירוצ ןכרוד

 רעד וצ ,םוטנדיא ןופ תוהמ ןתמא םוצ הבושת ןופ געוו ַא יו רע טכַארטַאב גנַאג
 ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןיא ןכעלקריוורַאפ ליו רע סָאװ ,םיאיבנ יד ןופ עיזיוו
 ןופ יו לַאסרעװינוא רעקינייו טשינ זיא ?יחרזמה ץולחה;, ןופ גנובערטש יד
 רעצנַאג רעד ןופ םולח ןטימ ןעמונעגכרוד רעקינייו טשינ ןוא םיצולח ערעדנַא
 ךיוא רע טעז ןלַאװק עשידיא עקילָאמַא יד ןופ יינַאב םעד ןיא ,טייהשטנעמ
 ןופ ןבעל ַא וצ טורשרַאמ ריא ףיוא טייהשטנעמ רעד רַאפ סיוארָאפ טירש ַא
 ,טייקכיילג רעטולָאסבַא ןוא טייקיטכערעג

 ענעדישרַאפ יד ןשיװצ דיישרעטנוא ןייק ָאטשינ זיא ןעמונעג ךות ןיא
 : רעקיבלעז רעד זיא טלַאהניא ןוא תוחמ עמַאס רעד ."ץולחה; ןיא ןעגנומערטש
 ןוא טיקיטכערעג ,טייקכיילג ףיוא טריזַאב ,טפַאשלעזעג עיינ ַא ןלעטשפיוא

 ןיא טײטשַאב דיישרעטנוא רעד .שינעדנעטשרַאפ רעקיטייזנגעק רעקידנעטשלופ
 רַאפ טסַאּפעגוצ זיא סָאװ םרָאפ-סנבעל יד ןוא ליצ םוצ טריפ סָאװ דָאטעמ םעד
 ,סנַאסענער ןופ עיזיוו רעד

 קנַאדעג ןעיירפ ןייז טיול המשגה ןופ געוו םעד טכוז "יללכה ץולחה, רעד
 ןוא רָאלק געוו ןייז זיא ?יחרזמה ץולחה; ןרַאפ רעבָא ; היטניסנבעל ןייז ןוא
 עיזיוו יד ,לארשי ןופ עיצידַארט עטלַארוא יד :טלעטשעגטסעפ םרָאפסנבעל יד
 -ךַאפ וצ זיא ליצ ןייז .םוטנדיא ןופ לַארָאמ ענעביוהרעד יד ןוא טיאיבנ יד ןופ
 ,הרות רעד ןופ טייקיטכערעג עלַאיצָאס יד ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןיא ןכעלקריוו
 ,טַאט רעד ןופ טייקנייר ןוא קנַאדעג ןופ טייקרעטיול

 ןפרַאד "יחרזמה ץולחה, םעד ןוא "ץולחה, םעד ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד
 ןופ הלואג יד :ליצ רעייז ןיא קידתופתושב זיא'ס סָאװ םעד ףיוא טריזַאב ןייז
 ןפרַאד טעיצַאינַאגרָא ייווצ יד .עעדיא רעד ןופ גנוכעלקריװרַאפ יד ןוא שטנעמ
 תוחילש רעכעלשטנעמ ןוא רעלַאנָאיצַאנ רעייז טול םישעמ ערעייז ןייז ןווכמ
 ןייז טױב רענייא רעדעי .תויטנ עדנדיישעצ ערעדנוזַאב ערעייז טול טשינ ןוא
 דוסי רענײמעגלַא רעד רעבָא ,גנַאגוצ ןוא לעטשנייא ןייז טימ םכסה ןיא ןבעל
 ןכעלקריוװרַאפ וצ ייז טקיניײארַאפ ןוא געוו רעייז טכיײלַאב סָאװ לעקַאפ רעד זיא
 "יחרזמה ץולחהא רעד ןוא "יללכה ץולחה, רעד .לַאעדיא ןעמַאזניימעג רעייז
 ןעגנואיצַאב עקיטייזנגעק ערעייז ןלעטשטסעפ םייב ןעניז ןיא ןבָאה סָאד ןפרַאד
 ,גנוגעװַאב רעשיצולח רעד ןיא לָאר עמַאזניימעג ןוא

 ,(1925 ,ב"י "דיתצה;)
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 יק סוועש טידרע ב .א

 ןלוּפ ץא "קץוללחה, ןופ עטכישעג ךעלטיּפַאק

 גנולקיװטנַא עלענַאיצַאזינַאגרָא יד

 א ןיא ןריזינַאגרַא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה "ץולחה, ןופ סעּפורג ענלצנייא

 א ןרָאװעג טריזינַאגרַא זיא 1917 רעבמעצעד ןיא ,1917 ןיא ךָאנ רעטרע ייר

 (1918 רעבמעטּפעס) תוכוס זיב קיטעט ןעוועג זיא סָאװ ,זכרמ רעקילייווטייצ

 רעד תעב ןעמוקעגדנַאטשוצ זיא סָאװ ,"ץולחה, ןופ גנוטַארַאב רעטשרע רעד ןיא

 רעקילייוטייצ רעיינ א ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא ,ןויצ-יריעצ ןופ ץנערעפנָאק

 לָאצ יד ןוא טרעטיירבעגסיוא גנוגעװַאב יד ךיז טָאה 1918 רעבמעוװָאנ ןיא .זכרמ

 הביס רעד ןגעוו ,150 ויב 27 ןופ ןסקאוועגסיוא םישדח עכעלטע ןיא זיא םיפינס

 ןופ טכירַאב םעד ןיא טגָאזעג יֹזַא טרעוו גנורעטיירבסיוא רעקיזָאד רעד ןופ

 ןדיא ףיוא תופידר ןוא ןעמָארגָאּפ יד , + 1919 ,ריא ןיא ץנערעפנַאק רעד וצ זכרמ

 רעד ןופ המחלמ-טלצוװו יד ןקידנערַאֿפ ןגעוו ןעגנולדנַאהרַָאפ יד ןוא טייז ןייא ןופ

 ןוא טעטש ענעדיישראפ ןופ םיצולח זַא ,וצרעד ןעוועג םרוג ןבָאה טייז רערעדנַא

 "ץולחה; ןופ ןעייר יד ןיא זיײװנטַאמ ןעמָארטש וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ךעלטעטש
 200 וצ םיפינס לָאצ יד טכיירגרעד 1919 ניײהנָא ."לארשי ץרא ןייק ןייז הלוע ןוא

 ,םירבח 4000 םורַא טימ

 טשינ ןכַאװש דנַאל ןופ ןרעיוט יד ןטילש סָאד ןוא 1920 ןופ ןעורמוא יד

 -שיטַאמעטסיס יד רעבָא ,הילע וצ ןוא טייקיטעט רעשיצולח וצ ךיז ןסייר סָאד ּפָא

 םירבח ןוא םיפיגס לָאצ יד ןוא טכַאװשעגּפָא טרעוו טעברַא עלענָאיצַאזינַאגרָא

 .טרעגעלקרַאפ קידנטיידאב טרעוו

 ,ליבַאטס גנוגעווַאב רעד ןיא בצמ רעד זיא 1924 ףייהנָא זיב 1921 ףוס ןופ

 ,1923 ינוי ןיא ;םירבח 2000 טימ םיפינס עשיצולח 90 ןעוועג ןענעז 1922 ףוס

 ,1924 תליחת .םירבח לָאצ עקיכלעז יד ךרע ןא -- ץנערעפנַאק רעטירד רעד וצ

 ,הילע ףיוא ןוויטקעפסרעּפ ןזיווַאב ךיז ןבָאה 1922 ןיא סיזירק-י"א ןכָאנ ןעוו

 לָאצ יד ןוא ,200 ףיוא 90 ןופ םישדח ףניפ ןופ ךשמ ןיא םיפינס לָאצ יד טגייטש

 ןופ םירבח 1600 יד רעסיוא ,5000 ןופ רערעמ ףיוא 2000 ןופ טסקַאװ םירבח

 ."ץולחהע ןופ ףליה רעד טימ ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא סָאװ ,"ריעצה ץולחה;

 452 טנָאמרַאפ ןיוש "ץולחה, רעד טָאה הילע רעטרעפ רעד ןופ טייהנָא ןטימ

 ןופ םירבח 2,500 יד קידנעכערניירא טשינ ,םירבח 12,000 רעביא טימ םיפינס

 ?ריעצה ץולחהע

 ןוא הילע רעטרעפ רעד ךָאנ סיזירק רעד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו ,1927 ןיא

 6,000 ךרע ןַא עיצַאזינַאגרָא יד טלייצ ,ןרָאװעג טרענעלקרַאֿפ זיא הילע יד

 הילע רעטקרַאטשרַאפרעדיװ רעד טימ ,4,500 םורַא --- 1928 ןיא ןוא םירבח

 לָאצ יד טגייטש 1929 ףוס .םעגרַאפ ןקיטנעק ַא ףיוא גנוגעװַאב יד ךיז טסקַאוװעצ

 ,10,000 רעביא זיב םירבח
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 רעייז טגיילעג סָאמ רעקיטנעק ַא ןיא ןבָאה םייוניש עקיד'רדסכ עקיזָאד יד
 ,םיפינס יד ןופ ןוא זכרמ ןופ טעברַא רעצנַאג רעד ףיוא לּפמעטש
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 רעוויטקַא ףיוא ןסיױטשעגנָא ךיז טָאה ןליוּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעזנוא
 ןענעקרענָא טלָאװעג טשינ טָאה סָאװ ,םזינויצ ןזַאושזרוב םעד דצמ טפַאשרענגעק

 רעטקַארַאכ ןשיאעדיא ןטימ ןכַאמ םולש ןוא עימָאנָאטױא עלענָאיצַאזינַאגרָא ריא
 רעטשרע רעד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא סָאד ,גנוגעוַאב רעשיצולח רעד ןופ
 רעשיטסינויצ רעד ןופ גנורעדָאפ רעד ןיא --- גנוגעװַאב יד ןריזינַאגרָא ןופ הפוקת
 רעד ייב לײטּפָא רעדנוזַאב ַא יו ןריטסיזקע לָאז "ץולחה,, רעד זַא ,עיצַאזינַאגרָא
 ךיוא זיא לעטשנעמַאזוצ סנעמעוו ,טמַא-י"א םייב ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ
 ,זכרמ ןשיטסינויצ ןכרוד ןרָאװעג טמיטשַאב

 עגנַאל ַא ןבָאה "תודחאתה; ןוא ,ס ,צ יד רעטעּפש ןוא ןויצ יריעצ יד ךיוא
 -טסבלעז רעטולָאסבַא רעד ןגעוו קנַאדעג ןטימ ןכַאמ םולש טלָאװעג טשינ טייצ

 ןרָאװעג טקירדעגסיוא זיא סָאד יװ ,גנוגעווַאב רעשיצולח רעד ןופ טייקידנעטש
 עזטיטילַאּפ ַא יװ "ץולחה, ןיא ןטערטנײרַא; ןגעו תוטלחה ענעדיישרַאפ ןיא
 ןגעוו : (1919 ,ינוי ץנערעפנָאק-צייצ) "י"א רַאפ רעטעברַא יד ןופ טפַאשרעּפרעק
 ןיא ןעייטש סָאװ ,"ריעצה לעוּפה; ןעמָאנ ןטימ תוצובק עלעיצעּפס ןריזינַאגרָא;
 רעטנוא ךיז טניפעג *ץולחה, רעד זַא ;"ץולחה, ןופ תוצובק יד טימ גנודניברַאפ
 רעד ,"ריעצה לעוּפה;, ,"ץולחה, ןופ דעו ןעמַאזניימעג ַא ןופ גנוריפנָא רעד
 ןיא סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשיטסינויצ יד ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ
 "רורדא ןוא ײטרַאּפ-,ס .צ רעד ןופ םירבח יד ךיוא .וו .א .א (טרָאד) *?תולג
 "ץולחה, ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ טפלעה ַא זַא ,ןגָאלשעגרָאפ ותעשב ןבָאה
 ץנערעפנָאק רעשיצולח רעד ףיוא עטלייוועג יד ןופ ןרעוו טלעטשעגפיונוצ לָאז

 ,ןעײטרַאּפ-רעטעברַא עשיטסינויצ יד ןופ רעיײטשרָאפ יד ןופ טפלעה ַא ןוא
 ןעמ טרעה 1922 ןיא ץנערעפנָאק-"ץולחה, רעטייוצ רעד ךָאנ טשרע

 ,סעיצַאזינַאגרָא-ץולחה עשיאיײטרַאּפ ןלעטשוצפיוא קיטליגטנע ףיוא

 רעטרעפ רעד ןופ םרוטשנָא ןטימ ,1925 ןיא סרעדנוזַאב ןוא 1924 רָאי ןיא
 רעד ןופ טייהנייא יד ןכערב טוואורּפעג םזינויצ רעזַאושזרוב רעד טָאה ,הילע
 ,"יזברמה ץולחה, ןוא "יחרזמה ץולחה, םעד ןפַאש ךרוד גנוגעווַאב רעשיצולח
 ןופ םיפינס לייט רעטסערג רעד ןוא "?יזכרמה ץולחה; ןופ םיפינס עלַא רעבָא
 ךָאנ ןעמוקעג זיא סָאװ ,סיזירק ןתעב ןעגנַאגעגרעטנוא ןענעז "יחרזמה ץולחה;
 ,הילע רעטרעפ רעד

 ה רש כה 8

 "הףרשכהע ףירגַאב רעד זיא ץנעטסיזקע רעזנוא ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא
 ,"טעברַאדרע; ףירגַאב ןטימ שיטנעדיא ןעוועג

 רקיעב ןעמ טָאה הרשכה רעכעלטפַאשטריװדנַאל רעד ןופ טרעװ םעד
 רעד ףיוא .ץראה ןינב ןופ גנולקיװטנַא רעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ טרעלקרעד
 ןופ טנערעפער רעד טנָאטַאב 1919 בייהנָא *ץולחה, ןופ גנוטַארַאב רעטשרע
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 ַא ייר רעטשרע רעד ןיא ןדליבוצסיוא טייקידנעווטיונ יד עגַארפ רעקיזָאד רעד
 -רעטעברַא ךיוא יוװ עיצַאזינָאלָאק רענרעדָאמ רעד רַאפ תיבה-לעב ןשיפרָאד ןגנוי

 רעד ןיא ןעגנַאגעג ןענעז ןליוּפ ןיא ןוואורּפ-"הרשכה עטשרע יד .,ןרָאטקורטסניא
 סָאד ןוא ,"גרָאמ 20 -- 15 ןופ חטש ַא ףיוא סמרָאֿפ, ןריזינַאגרָא ןופ גנוטכיר
 ןיא לגנַאמ ןבילוצ רעבָא ,םרָאפ-הרשכה עטסקיסַאּפ יד יוװ ןרָאװעג טכַארטַאב זיא
 ערענעלק ןעמ טרידנערַא ,דרע םיחטש עכלעזַא ןגירק וצ ןטייקכעלגעמ ןוא ןעלטימ
 ירענטרעג-סנירג ןיא רקיעב ךיז טרירטנעצנָאק הרשכה יד ןוא ,םיחטש

 ךיז טסיוטש ןטריװדנַאל עטַאװירּפ ייב ןענעדרַאוצניײא ךיז גנובערטש יד

 יד ןופ סעיצנעדנַאּפסערָאק ענעדיײשרַאפ יד ןיא .ןטייקירעוש עסיורג ןיא ןָא
 "דרע עשידיא יד םירבח יד ןָא ןפיירג 1919 ןיא "ץולחה, גנוטייצ רעד ןיא םיפינס
 "נָא גנואיצַאב רעוויטַאגעג רעייז בילוצ ,"ןטסיחרזמ ,ןטסינויצק יד ,סרעציזַאב
 .טעברַא ףיוא םיצולח ןעמענוצ

 םרַאפ עטשרע יד ןידנעב ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא 1918 רַאורבעפ ןיא
 םישדח עטשרע יד ןיא .ןסנירג גרָאמ ייווצ ןוא טּפַאשטריוװ-האובת גרָאמ ייווצ ןופ
 -רָא ןופ טיבעג ןפיוא טייקיטעט-הרשכח ערעסערג א ןָא ךיז טבייה 1919 ןופ
 1919 ףוס ןוא ,גרָאמ 10 רעדָא 5 ןופ חטש ַא ףיוא *סמרַאפ, עכלעזַא ןריזינַאג
 ךרעב ךיז טיצ קרעוו-הרשכה ןיא הפוקת עקיזָאד יד ,18 זיב לָאצ רעייז טייגרעד
 טפַאשטריװדנַאל ַא ןריפוצנָא ףיוא ןעלטימ ןיא לגנַאמ רעד רעבָא ,1920 ףוס ןזיב

 ייב טעברַא-דרע ףיוא םירבח ןענעדרָאניא ןופ ןטייקירעווש יד ןוא הרשכה עכעל
 "הרשכה ערעדנַא ןכוז וצ "ץולחה, םעד ןסיוטש ,רעמיטנגייא-דרע עטַאוװירּפ

 ןעמרָאפ
 ןיא ןטלַאהרַאפ ךיז ןגעלפ סָאװ ,עניַארקוא ןוא דנַאלסור ןופ םיצולח יד

 רעד ףיוא ןעוועג עיּפשמ קרַאטש ןבָאה ,לארשי ץרא ןייק געוו רעייז ףיוא ןליוּפ
 ןריזינַאגרָא ןוא ןײטשרַאפ ןופ ןפוא ןפיוא ךיוא ןוא גנוגעװַאב רעד ןופ גנולקיװטנַא
 ,הרשכה רעשיזיפ ןופ טרעוװ םעד ןכַארטשעגרעטנוא רקיעב ןבָאה ייז .הרשכה יד
 "ַאכ ןויטַארטסנַאמעד א ךיוא טָאה סָאװ ,טעברַא רעצרַאװש ןופ טרעו םעד

 ןרעוו ןופ, השרפ יד ןליוּפ ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה טלָאמעד ןוא --- ,רעטקַאר
 רעשיזיפ ןופ הפוקת עקיזָאד יד ךיוא רעבָא ."רעגערט-רעסַאװ ןוא רעקעה ץלָאה
 ןופ החנה-טנורג יד .גנַאל טשינ ןגיוצעג ךיז טָאה טעברַא עצרַאװש ןוא הרשכה
 לָאמ וצ לָאמ ןופ זַא ,ןעוועג זיא הרשכה ןופ עגַארפ רעד ןיא ןליוּפ ןיא "ץולחה;
 גנולקיװטנַא-סטעברַא רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד וצ הרשכה יד ןסַאּפוצ ןעמ ףרַאד
 ןיא טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה י"א ןיא טייקיטעט-יוב יד ןעוו ןוא .לארשי ץרא ןיא
 ,הרשכה-ךַאפ יד ןעמענרַאפ ןביױהעגנָא טרָא טּפיױה סָאד טָאה ,סָאמ רעסיורג ַא רָאג
 ײרעסָאלש ,ײרעלָאטס רַאפ ןטַאטשרַאװ שנעגייא ןיא ,תוכאלמ-ילעב עטַאװירּפ ייב

 ,ןויזאא
 זיב 1922 ןטימ ןופ ךרע ןַא ןגיוצעג ךיז טָאה הרשכה-ךַאפ ןופ הפוקת יד

 "גיא יד ןרעדָאפ הרשכה רעכעלכַאפ רַאפ ןטלַאטשנַא ענעגייא יד ,1924 בייהנָא
 יז ןבענ ןענעדרָאוצניא רעווש ןעמוקעגנָא זיא'ס ;טלעג ליפ ןופ עיציטסעוו
 עצרוק ַא רָאנ ןטלַאטשנַא עקיזָאד יד ךיז ןטלַאה לכה-ךס ןיא ןוא ,ןטַאנרעטניא

 ,םייצ
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 "רעפ עטרעסערגרַאפ יד ייב ןוא לארשי ץרא ןיא 1923 ןופ סיזירק ןכָאנ
 ןטָארטעגנײרַא גנוגעוװַאב רעשיצולח רעד ןיא ןענעז 1924 ןיא הילע רַאפ ןוויטקעּפס
 ןעװעג זיא סע ןעמעוװ ,'וכו רעטסוש ,רעדיינש ,רעלשיט :רעטעברַא ליפ
 "דנַאל וצ ןעמונעג רעדיוו ךיז ןעמ טָאה --- ךַאפ וצ ךַאפ ןופ ןייגוצרעביא רעווש
 ,םענרַאפ ןרעסערג ַא ףיוא הרשכה רעכעלטפַאשטריוו

 ךָאנ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,ווָאכָארג ןיא הצובק עכעלטפַאשטריװדנַאל יד

 ןופ ךשמב הרשכה רעכעלטפַאשטריװדנַאל ןופ ץַאלּפ ַא יו טנידעג טָאה ,1918 ןיא
 ,םיצולח רעטרעדנוה רַאפ ץנעטסיזקע רעצנַאג ריא

 -טריװדנַאל ךָאנ ןרָאװעג טלעטשעגפיוא ןענעז 1924--1921 ןרָאי יד ןיא
 "מורט; ,רעג ייב ןישטשודג ןוא וועשינמ ןיא : "ץולחה, ןופ תוצובק עכעלטפַאש
 יד .(גרָאמ 40) קסנָאלּפ ייב "ףסוי רפכ; ןוא ,(גרָאמ 240) עגליוו ייב "?הירודלּפ
 טשינ גנַאל ןבָאה ייז ןוא ןעוועג חילצמ קרַאטש טשינ ןבָאה תוצובק עקיזָאד
 ,(רָאי 3 זיב 2 ןופ) טריטסיזקע

 ,תוצובק עכעלטפַאשטריװדנַאל טריזינַאגרָא רעדיו ןרעוו 1924 ביײהנָא
 1924 ןופ םישדח עטצעל יד ןיא .(םירבח 28 זיב 8 ןופ) עניילק בור סָאד רעבָא
 ןופ ,םיצולח 711 גנוגעװַאב רעד ןופ םירבח 4000 ןופ הרשכה ףיוא ךיז ןעניפעג
 לייט ַא .תוצובק עכעלטפַאשטריװדנַאל ענעדיישרַאפ יד ןיא 550 ןטעברַא ייז
 ,הדילמו ןטבמ רעטעברַא ןעוועג ןענעז לייט רעסיורג רעייז א עכלעוו ןופ ,םירבח
 ,ןכַאמ ענעדיישרַאפ ייב טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז

 עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ גנורעטיירבסיוא עסיורג יד ןוא הילע עטרעפ יד
 םערָאפ עטסקיסַאּפ יד ןוא ,טייקיטעט-הרשכה עטקרַאטשרַאפ ַא ןפורעגסױרַא ןבָאה
 עקינָאזעס ַא ןעוועג טלָאמעד זיא הרשכה עקימענרַאפ-סיורג ַא ןענעדרָאוצניײא
 ,םיצוביק-הרשכה .ןטעברַאצרַאװש ענעדיישרַאפ ןוא הרששכה עכעלטפַאשטריוודנַאל
 ןגעלפ ןיילַא םיפינס יד ;ךעלמעווש יו טצָארּפשעגפיױא ןבָאה ןעמייה-*ץולחה,

 עקידנריפ יד ןוא ,תונולּפ יד ןלעטשפיונוצ ,רעצעלּפ-הרשכה ןריזינַאגרָא
 רעווש רעייז ןעמוקעגנָא טייצ עטשרע יד זיא גנוגעווַאב רעד ןופ ןצנַאטסניא
 רעקיזָאד רעד ןיא .רעטרע יד ףיוא טייקיטעט עשיצולח יד זיא'ס יװ ןרילוגער וצ
 119 ןיא תורבח ןוא םירבח 2,600 םורַא טרירטנעצנָאק ןעוועג ןענעז הפוקת
 12 ןוא עקידנעטש 5 רעסיוא ,ןעמייה-"ץולחה, ןוא תוצובק עכעלטפַאשטריװדנַאל
 ,ןטפַאשטריו עכעלטפַאשטריװדנַאל עקילייווטייצ

 רעטרענעלקרַאפ ַא וצ טכַארבעג טָאה םָארטש-הילע רעטכַאװשעגּפָא רעד
 ןרירטנעצנָאק וצ הרשכה יד ןָא ךיז טבייה 1927 --- 1926 ןרָאי יד ןופ ןוא ,הרשכה
 סָאװ ,(.דכו ,"יח-לת, ,"הירחש, ,"הבוסולק;) םיצוביק עטנענַאמרעּפ יד ןיא
 ןליּפש ןוא קרעוו-הרשכה ןיא םערָאפ עיינ ַא ןוא טלַאהניא רעדנַא ןַא ןיירַא ןעגנערב
 ךָאנ ןופ ןרָאי-סיזירק יד ןיא סרעדנוזַאב ,גנוגעוַאב רעד ןיא לָאר עקיטכיוו ַא
 ,הילע רעטרעפ רעד

 הילע 4

 1919 תליחת ןיוש ןוא 1918 ףוס ןָא ךיז טבייה ןליוּפ ןופ הילע עטירד יד

 יד ןידנעב טזָאלרַאפ 1919 רעבָאטקָא ןיא ,םענרַאפ ןרעסערג ַא ןָא ןיוש יז טמענ

 ןופ םינושאר יד ןוא רעגָאזנָא יד ןענעז סָאװ ,םירבח 6 ןופ הצובק עטשרע
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 םיצולח ייווצ ןזָאלרַאפ טייצ רעבלעז רעד ןיא .לארשי ץרא ןיא הילע רעטירד רעד

 רעביא ןופ ןשינעלגָאװ ךָאנ י"א ןייק ןעמוק וצ טגנילעג םענייא רָאנ ןוא ,ָאלָאק

 ןָא טמוק ,שטשָאמַאז ןופ םיצולח עּפורג ַא סױרַא טייג 1919 ,רַאונַאי ןיא .רָאי ַא

 ןקיטרָאד ןופ גנורעדָאפ רעד טול קירוצ םוא ךיז טרעק ןוא עקָארק ןייק

 םידיחי ןייז הלוע ןָא ןבייה 1919 ןופ ןטַאנָאמ-גנילירפ יד ןיא ,זכרמ ןשיטסינויצ
 ןיא .טעטש ענעדיישרַאפ ןיא סגעוורעטנוא ךיז ןרירטנעצנָאק סָאװ ,סעּפורג ןוא
 ןעמענגרַאפ ייז ואוו ,ןיוו ןיא םיצולח 150 ןופ עּפורג ַא ךיז טלַאחרַאפ 1919 רעמוז
 ןופ טייקכעלגעמ ַא ףיוא ןטרַאװ ןוא טעברַא רעכעלטפַאשטריװדנַאל טימ ךיז

 .הילע
 טפַאשרענגעק רעד ףיוא טקוקעג טשינ ןביוהעגנָא ךיז טָאה הילע עקיזָאד יד

 רעקיסַאּפ ןוא עיצַאלוגער רעד ןָא ךיוא ןוא תודסומ עשיטסינויצ עלעיציפָא יד ןופ
 ןרַאפ ןעמעלַא ייז ןלעטש םיצולח יד ,ןצנַאטסניא-"ץולחה, יד דצמ גנוקילײטַאב

 ןקרַאטש רעייז ןופ חוכ ןטימ ,טקַאפ ןקיזָאד ןופ חוכ ןטימ .הילע ןופ טקַאפ

 ןעמענרַאפ וצ ךיז ,רעזייה-םילוע ,ןעמייה-"ץולחה, ןפַאש וצ ייז ןעגניווצ םערוטשנָא

 ,י"א ןייק געוו רעייז ףיוא ןטעברא ענעדיישרַאפ ליב םילוע יד ןענעדרָאנײא ןטימ
 לופ זיא םיצולח עקיזָאד יד ןופ געוו רעד ,וויאא ןעלטימ-טלעג ןעניפעגסיוא
 ,ןטנָארפ-סגירק ןוא ןצענערג רעביא םישדח ליפ ןופ ןעגנורעדנַאװ ,תונכס טימ

 רעבָא ,ןלעפ 1920 --- 1919 ןיא הילע רעשיליוּפ רעד ןגעוו ןרעפיצ עיונעג
 טנעצָארּפ ןטסערג םעד רָאפ ךיז טימ טלעטש ןוא רעטרעדנוה ליפ טכיירגרעד יז

 ,הפוקת רעקיזָאד רעד ןיא הילע רעשיצולח רענײמעגלַא רעד ןופ

 "ּפָא ןיא סָאװ ,םָארטש-הילע רעד ךיז טרעסערגרַאפ 1921 רעבָאטקָא ןיא
 שטייטסיוא םעד קנַאד ַא ,י"א ןיא ןשינעעשעג"יַאמ יד ךָאנ ןרָאװעג טכַאװשעג
 רעד ןגעוװ/ ףַארגַארַאּפ םוצ עשרַאװ ןיא לוסנָאק ןשילגנע ןקיטלָאמעד םעד ןופ

 -רעבָאטקָא ןופ ךשמ ןיא ןוא ,"טנופ 20 ןגָאמרַאפ עכלעוו ,רענעמכַאפ עירָאגעטַאק
 "ַארַאּפ ןפיוא *שוריּפ ןקיטניר/ ןכָאג רעבָא ,םירבח 452 הלוע ןענשז רעבמעצעד
 עקיד'הפסוה ַא ףךרוד ךָאנ טריפ סָאװ ,גנוריגער רעקיד'י"א רעד דצמ ףַארג
 טמענ ןעמ .הילע יד טרעװשַאב רעדיוו טרעוװ ,דנַאל ןיא ןעמוקנָא םייב עיזיווער
 טקיש ןעמ :הילע יד ןענעדרָאנײא םייב סעיצַאניבמָאק עטסנדיישרַאפ יד ןכוז
 "גידַאב יד ואוו ,עירָאגלוב ,עינעמור ,דנאלשטייד ,ךייוטסע ןייק םיצולח סעּפורג
 3 ןופ רעמ טּפָא טרָאפ ןעמ .ערעטכייל ןענעז עזיוו י"א א ןעמוקַאב ןופ ןעגנוג
 רעבָא .וו"זאא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ,גרובמַאה ,גיצנַאד ךרוד ףישטסַאל ַא ןיא םישדח
 הילע יד טקנערשעגנייא טרעוו ןעגנוגנערטשנָא עלַא יד טָא ףיוא טקוקעג טשיג
 ןופ ןטימ ןיא םירבח 20 זיב ןוא 1922 ףייהנָא ןיא שדוח ַא םירבח 60 זיב
 .רָאי ןקיזָאד

 ןטַאקיפיטרעס ןגירק ןכרוד גנורעטניילרַאפ לקיטש ַא ןעמוקעג זיא 1922 ףוס

 ןרָאװעג טרעװשַאב זיא ןטנעמעלע עשיצולח יד ןופ הילע יד רעבָא ,טיײלכַאפ רַאפ

 ןבָאה עכלעוו ,ןטמַא-י"א יד ןיא ןטסינויצ ענײמעגלַא יד ןופ רעייטשרָאפ יד דצמ
 ןוא ןטסילַאיצעּפס תוכאלמ-ילעב ֹוצ ןטַאקיפיטרעס יד ןבעגוצּפָא טרעדָאפעג

 הילע רעד רעביא סעילימַאפ ערעטערג ןופ הילע יד טריגעליוװירּפ ןבָאה עכלעוו

 ,םיצולח עטַאריײהרַאפמוא ןופ
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 עכלעוו ,םיצולח עשייסור-שיניאַארקוא יד ןופ הילע יד ןענעדרָאניײא סָאד
 בילוצ ןוא 1922 -- 1921 ןיא סעּפורג ערעסערג ןיא ןעמוק ןביוהעגנָא ןבָאה
 ,טייצ ערעגנעל ַא ןליוּפ ןיא ןביילברַאפ טנעקעג טשינ ייז ןבָאה תוביס עשידירוי
 ,םיצולח עשיליוּפ יד ןופ ןטייקכעלגעמ-הילע יד טרענעלקרַאפ רעמ ךָאנ טָאה

 ןופ טכירַאב םעניא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןענעז סָאװ ןרעפיצ יד טול
 י"א ןייק ןעוועג הלוע ןענעז ,1922 ינוי ןיא ןלױּפ ןיא ץנערעפנָאק-"ץולחה; רעד
 עכלעוו ,תורבח ןוא םירבח 1114 --- 1922 ינוי ןט71 ןזיב 1921 רעבָאטקָא ןטי1 ןופ
 זכרמ ןכרוד ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא הילע רעייז ןוא ןרָאװעג טקיטעטשַאב ןענעז
 ףיוא ןעװעג הלוע ןענעז עכלעוו ,םירבח לָאצ רעסיורג ַא רעסיוא ,"ץולחה?
 רעקיזָאד רעד ןיא םילוע-םיצולח לָאצ יד ,דכו עינעמור ,ןיוו ןייק תוירחא ענעגייא
 ,1800 ךרע ןַא ןעוועג זיא הפוקת

 ןענעז 1924 ןיא .ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא רעדיו הילע יד זיא 1923 ןיא
 בייהנָא ןטימ ,(354 --- ילוי - ץרעמ ןיא) םירבח טרעדנוה עכעלטע ןעוועג הלוע
 ,םיצולח טרעדנוה עכעלטע ךעל'שדוח הלוע ןענעז הילע רעטרעפ רעד ןופ

 הילע ןוא הרשכה ןיא ץוביק רעד 5
 זיא'ס זַא ,ןייזטסואווַאב רעד רעמ ץלַא ךיז טקרַאטשרַאפ 1923 ףוס ןיא ךָאנ

 רעד ןיא קנַאדעג ןשיצוביק ןרַאפ קורדסיוא ןטערקנָאק רעמ ַא ןבעג וצ קיטייג
 ןופ גנוטכיר רעד ןיא קרעוו-הרשכה סָאד טייג טימרעד גנַאלקנייא ןיא .גנוגעװַאב
 -ַאטס רעמ רַאפ רעצעלּפ-סטעברַא ןוא םיצוביק-הרשכה ערעסערג ןריזינַאגרָא
 ,הרשכה רעליב

 ענָאיַאר ןריזינַאגרָא ןעמונעג ךיז ןבָאה הילע רעטרעפ רעד ןופ םוקנָא ןטימ
 -הרשכה יד ןיא םירבח ןופ ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ ןענעז סָאװ ,הילע-יצוביק
 ןופ קנַאדעג ןטימ ןעוועג םיכסמ ןבָאה עכלעוו ,ענלצנייא ןופ ךיוא ןוא םיצוביק
 ,"שובכלו תובשיתהל ,הילעלק :ץוביק

 ןיא "שבוכה , ץוביק רעד טריזינַאגרָא ךיז טָאה תודוסי עקיזָאד יד ףיוא
 ןופ רערעמ י"א ןיא םערָאפ ַאזַא ןיא טרירטנעצנָאק סָאװ ,עגליוו ןופ ןָאיַאר
 טקיניײארַאפ סָאװ ,קָאטסילַאיב-ענדָארג ןָאיַאר ןופ "הוחא, ץוביק ; םירבח 0
 ץוביק ;ןליופ-סערגנָאק ןיא "דבועה,א ;י"א ןיא "שבוכהע ןטימ רעטעּפש ךיז
 -רַאפ ךיוא ךיז ןריזינַאגרָא סע .עיסעלָאּפ ןופ םילוע טימ ךיז טדניברַאפ "קסניּפ,
 ןבייהוצנָא טגנילעג ןפוא ַאזַא ףיוא .(דנא"א עקלָאקָאס) תוצובק עלַאקָאל ענעדייש
 ,הילע ןוא הרשכה ןופ טיבעג ןפיוא טייקיטעט עשיצוביק עקיטכיוו ַא

 ןוא הרשכה עשיצוביק יד ןגָארטעג טָאה רעטקַארַאכ רעדנַא ןַא לסיב ַא
 ַא ןילָאװ ןיא טלעטשעגפיוא טרעוו 1924 ביײהנָא ךָאנ .ןָאיַאר רענילָאװ ןיא הילע
 ףסוי ש"ע ןילהו ץוביקא ןעמָאנ ןטימ םירבח 100 רעביא ןופ ץוביק-הרשכה
 ןופ הילע יד ןרירטנעצנָאק וצ עבַאגפיוא ןייז רַאפ ךיז טלעטש סָאװ ,"רךודלּפמורט
 ץוביק רעד .י"א ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשיצוביק ַא וצ ןטיירגוצ יז ןוא ןילָאװ
 םעד ןופ םירבח יד ךרוד 1924 ןיא ךָאנ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,ווָאסָאלק
 טרעטיירבעגסיוא ןוא טפיטרַאפ ,ןעוועג ךישממ טָאה ,ענרַאס ןיא ףינס ןקיד'תונכש
 ,קנַאדעג ןקיזָאד םעד
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 "ַאב עוויטקעיבָא שרעווש ,עיצַאטאולפסקע רעכעלקערש ןופ הביבס ַא ןיא
 -ַאב ןטימ וויטקעלָאק א ןטַאשעג טרעװ ןסַאמ-רעטעברַא עסיורג ןוא ןעגנוגניד
 רעקיטייזנגעק רעלַאמיסקַאמ ,םזיוויטקעלָאק ןלַאמיסקַאמ ךרוד רָאנ זַא; ,ןייזטסואוו
 ןטלַאהוצסיוא ןעגנילעג טעוו עיטנַאּפסקע רעכעלרעהפיואמוא ןוא תוירחא ןוא ףליה

 טלָאמעד זיא ."םירבח רעטרעדנוה ןופ הרשמה רעד רַאפ ץַאלּפ םעד ןרעבָארעד ןוא
 ןייז ןעק ןוא ףרַאד ץוביק"הרשכה רעליבַאטס רעד :גנוזָאל א וװָאסָאלק ןופ סױרַא
 עלַא יד טזיילעג ןרעוו סע ואוו ,ןבעל שיצוביק לופ ַא ןופ טרָא ןַא תולג ןיא ןיוש
 ,םירבח עקנַארק ןופ עגַארפ יד --- ןבעל ַאזַא טימ ןדנוברַאפ ןענעז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ
 םירבח יד סָאװ ,םעד קנַאד ַא .דכו םזיוויטקעלַאק רעלַאמיטקַאמ ,ןגָארפ"החּפשמ
 (רָאי 3 ךיוא ןוא 2) טייצ ערעגנעל ַא הרשכה רעד ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה
 עשיגָאלָאכיסּפ יד ךיוא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז ,הילע רעד ןופ לעטשּפָא ןבילוצ
 הטיש רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ עזַאב עוויטקעיבָא יד ןוא ןעגנוגנידַאב
 ,גנוגעווַאב רעד ןיא םיחוכיוו ליפ רַאפ עמעט א ןעוועג זיא סָאװ ,"יצוביק שובגע

 הלוע זיא םירבח 40 ןופ לָאצ ןיא עפורג-םיצולח רעװָאסָאלק עטשרע יד

 ןרַאפ דוסי םעד טגיילעג טָאה ןוא הילע רעטרעפ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג
 ַא יװ טכַאוטַאב ךיז טָאה ץוביק רעװָאסָאלק רעד ןוא ,הרדח ןיא ?ןילהו"ץוביק,
 טָאה סָאװ ,"דחואמה ץוביקה, ןופ לעטשפיוא ןכָאנ ,ץוביק םענעי ןופ וורעזער

 תעב ןליוּפ ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ ,הילע-יצוביק עלַא יד ךיוא ןעמונעגניירַא
 ץוביק רעװָאסָאלק רעד טָאה ,("דבועה,/ ,"ןילהו, ,"שבוכה;) הילע רעטרעפ רעד
 גנוטכיר רעד ןיא ,"דחואמה ץוביקה, ןופ וורעזער ןכעלריטַאנ ןרַאפ טכַארטַאב ךיז
 ,טעברַא עשירָאטַאזינַאגרָא ןוא ששירעיצרעד עטיירב ַא טלקיװטנַא רע טָאה

 ענעדיײשרַאפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז ץוביק רעװַאסָאלק ןופ טעברַא רעד ןיא
 ןופ טייקכעלגעמ יד ןענָאטַאב סָאד קידיאמזוג ןעוועג לכ-םדוק זיא סע .ןרעלעפ
 ןיא יוװ ,סָאמ רעקיבלעז רעד ןיא הרשכה-יצוביק יד ןיא ןבעל וויטקעלַאק לופ ַא
 עלענָאיצַאזינַאגרָא ענעדיײשרַאפ טכַאמעג ךיוא טָאה ווָאסָאלק ; י"א ןיא םיצוביק יד
 ןעוועג זיא גנוגעװַאב רעד ןיא לָאר ריא רעבָא-- ,םיתועט עכעלטפַאשטריװ ןוא

 טָאה סָאװ ,ץַאלּפ"הרשכה ַא טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ןרָאװעג זיא יז ןוא עסיורג ַא

 "טימ סָאמ רעסיוועג ַא ןיא טָאה ןוא םירבח רעטרעדנוה ךיז םורָא טרירטנעצנָאק
 רעד ןיא קיטקַארּפ ןוא עיגָאלָאעדיא עשיצוביק יד ןעמערופסיוא ןפלָאהעג

 ,גנוגעװַאב
 -הרשכה ןיא לָאר עקיטכיוו ַא טריפעגסיוא טָאה סָאװ ,ץוביק רעטייווצ רעד

 ןעועג זיא ,עיצַאזילַאטסירק רעשיצוביק ןופ גנופיטרַאפ רעד ןיא ןוא קרעוו
 "עגנָא ךיז טָאה ץוביק ןקיזָאד ןופ גנולקיװטנַא יד .שטיטַאימעס ןבעל "הירחשג
 ףינס ןופ םירבח יד ךרוד הצובק עכעלטפַאשטריװדנַאל ַא ןריזינַאגרָא ןופ ןביוה
 טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא טגײלעגניײרַא ןבָאה עכלעוו ,שטיטַאימעס ןיא י"ץולחה,

 "עג ןבָאה םירבח יד .טייקנבעגעגרעכיא עכעלנייוועגרעסיוא ןוא עיגרענע ליפ
 טסנידרַאפ ןופ לייט ןטסערג םעד ןוא גָאט ןיא ןץ'העש ליפ ןקַאטרַאט ןיא טעברַא
 טימ ןוא וויטַאיציניא רעד טיול .טּפַאשטריוװ רעייז ןיא טריטסעווניא ייז ןבָאה
 טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ןענעז טפַאשטריװ רעד ןופ םירבח יד ןופ ףליה רעד
 טייוו טשינ ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןקַאטרַאט יד ןיא תוגולּפ ןרָאװעג ןפַאשעג
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 רעד ןשיווצ טקַאטנָאק ַא ןפַאשעג ךיז טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא ,טפַאשטריװ רעד ןופ
 ןשיווצ טייברעביא-ןשטנעמ ַא ,עסַאק עקיד'תופתושב ַא ,תוגולּפ יד ןוא טפַאשטריוו
 ןעמ) "הירחש, ץוביק רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ןוא ,תוגולּפ ענעדיישרַאפ יד
 רעד טמַאטש ןופרעד -- רחשה תולע זיב ץוביק ןרַאפ ןעמָאנ ןגעוו טכַארטעג טָאה
 א( | } -י .("הירחשע ןעמָאנ

 ַא ןופ תודוסי עמַאזניימעג ליפ טגָאמרַאפ ןבָאה ווָאסָאלק ןוא "הירש;

 ,עסַאק עמַאזניימעג ,עקנַארק רַאפ גרָאז :(ץוביק רעליבַאטס) "עובק ץוביקפ
 רעד ,*ץַאלּפ םעד ןרעבָארעד; ןופ גרָאז יד ,ןרעטיירבוצסיוא ךיז ןבערטש סָאד
 ןופ רעדנירג עטשרע יד רעבָא וו .א .א ,י"א ןיא טעברַא יד ןצעזוצרָאפ ןליוו
 הליחתכל ןרירַאלקעד ןופ ןיז םעניא *יצוביק שובג; ןגעק ןעוועג ןענעז "הירחש;
 גנודניברַאפ עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא י"א ןיא געװ"עיצַאזינָאלָאק ןטמיטשַאב ַא
 םיחוכיוו יד ןופ טַאטלוזער רעד .י"א ןיא םיצוביק עקידנריטסיזקע:-ןיוש יד טימ
 טייהרעדנימ יד .ץוביק ןיא גנוטלַאּפש ַא וצ טכַארבעג טָאה עגַארפ רעד םורַא
 ַא טריפעג טָאה סָאװ ,"?'א הירחש, ןפורעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,"הייוחש, ןיא
 ,ןעגנוליײטּפָא ןפַאש ןופ גנוטכיר רעד ןיא טעברַא עלענָאיצַאזינַאגרָא עלעיצעּפס
 ןגעק ןעוועג זיא ,י"א ןיא ןוא תולג ןיא ?הירחש, טימ ןדנוברַאפ ןייז ןלָאז סָאװ
 ןדניברַאפ ןגעק ןוא געוו ןשיצוביק ןקידרעטעּפש םעד סיוארָאפ ןיא ןעמיטשַאב
 ,םירבח ןענופעג ךיז ןבָאה " יא הירחש; ןיא ,י"א ןיא ?דחואמה ץוביקה, ןטימ ךיז
 זיא טייהרעמ יד) ןעמרָאפ-עיצַאזינָאלָאק ענעדיישרַאפ טציטשעג ןבָאה סָאװ
 עטשרע יד .(בשומ ןופ סרעציטש ךיוא ןעוועג .הצובק רעניילק רעד רַאפ ןעוועג
 וצ ןעגנולעג טשינ ריא זיא סע רעבָא ,הרדח ןיא טרירטנעצנַאק ךיז טָאה הגולּפ
 טָאה םורָא טייצ רעסיוועג ַא ןיא ןוא ,תולג ןיא וורעזער ןקידנעטש ַא ןפַאש
 ,גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא טייקיטעט ריא טלעטשענגּפָא ןצנַאג ןיא טעמכ ךיז
 טרירַאלקעד ךיז טָאה ,* 'ב הירחשע ןיא טרירטנעצנָאק ךיז טָאה סָאװ ,טייהרעמ יד
 ,י"א ןיא "דחואמה ץוביקה;2 ןופ לייט ַא יו

 ץוביק-הרשכה רעקיטכיוו ַא ךָאנ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טייצ רעד טימ
 ןופ ןענָאיַאר יד ןיא הילע ןוא הרשכה רעד טימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,"יח-לת;
 ערעדנַא ןופ ןוא ווָאכָארג ןופ םירבח יד ייס ,"יח-לת, ייס ,קָאטסילַאיב-ענדָארג
 םוצ טייקירעהעגוצ רעייז טרירַאלקעד ןבָאה םיצוביק ןוא תוצובק ערענעלק
 יד טמָארטש הילע רעטפניפ רעד ןופ בייהנָא ןטימ ןוא ,"דחואמה ץוביקח;
 םירבח יד רעסיוא) ןלױּפ ןיא הילע רעשיצוביק רעטריזינַאגרָא רעד ןופ טייהרעמ
 ןופ ןעייר יד ןיא ("הינודרוגע ןופ תונולּפ עניילק ןוא *ריעצה ױמושה, ןופ
 ,י"א ןיא "דחואמה ץוביקח;

 טייקיטעט-רוטלוק יד 6
 רעשירַארעטיל (א :ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה טייקיטעט-רוטלוק רעזנוא

 -סגנואיצרעד ןוא -רעלקפיוא (ג ,ךַארּפש עשיאערבעה יד ןברעוורעד (ב ,טייקיטעט
 ,טעברַא

 ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה "ץולחה; ןעמָאנ ןטימ גנוטייצ עטשרע רעזנוא
 בילוצ רעבָא ,1919 ,לירּפַא ןיא ךָאנ (תירבע ןיא ךיוא ןעלקיטרַא טימ) שידיא ףיוא
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 סיורג טימ ,1920 ןטימ ןיא טלעטשעגּפָא ךיז יז טָאה תוביס ענעדיישרַאפ
 ץרעמ ןיא (תירבע ןיא) ןעניישרעד ריא ןעײנַאב וצ סע טגנילעג טייקירעווש

 םוצ לעיציפָא רעבירַא "ץולחח; רעד טייג ,1924 ,ילוי ןופ קידנבייהנָא ,3
 ,"דיתעה, טפירשטייצ ענעגייא יד סױרַא ךָאנרעד טזָאל סָאװ ,ָארויב-טלעוו

 לָאמ ןייא טשינ זיא ןעגנוטַארַאב ענעדיישרַאפ ןוא ןצנערעפנָאק ףיוא
 ןבָאה םירבח לייט .גנוטייצ רעד ןופ ךַארּפש רעד ןגעוו חוכיוו ַא ןענַאטשטנָא
 ַא לייו ,שידיא ןוא גנוטייצ ַא ןבעגסיױרַא לָאז "ץולחחה, רעד זַא ,טגיילעגרָאפ
 ,שיאערבעה ןייק טשינ טיײטשרַאפ גנוגעוַאב רעד ןופ םירבח טנעצָארּפ רעסיורג
 קידנעײגסױרַא ,םעד ןגעק ןעוועג זיא *"ץולחה ,, ןופ טייהרעמ עטסערג יד רעבָא
 ןופ ךַארּפש רעד ןיא ןעניישרעד ףרַאד גנוטייצ יד זַא ,החנה-טנורג רעד ןופ
 -שיאערבעה יד ןפיטרַאפ ןוא ןקרַאטשרַאפ ךיז טעװ םעד ךרוד זַא ןוא "ץולחה;
 ןסָאלשַאב זיא ץנערעפנָאק רעטירד רעד ףיוא .גנוגעוַאב רעד ןיא טייקיטעט
 רעמונ ןופ ןוא ,עגַאלײב-שידיא ערעלוגער א גנוטייצ רעד וצ ןבעגוצוצ ןרָאװעג
 (שיאערבעה ףיוא ןעניישרעד ןבױהעגנָא טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ) "ץולחה, ןופ 5
 א שדוח א לָאמ ןייא ךרעב ןבעגעגוצ טרעוו "דיתעה, םוצ ךיוא רעטעּפש ןוא
 ,עגַאלײב עשידיא

 "ַאב יד ןקידירפַאב טנעקעג טשינ ,ךעלריטַאנ ,טָאה ןיילַא טפירשטייצ יד
 סע .טייקיטעט רעשירַארעטיל ןופ טיבעג ןפיוא גנוגעוַאב רעד ןופ ןשינעפרעד

 רַאפ רעכיב עקיסַאּפ ןיא ןוא ןרושָארב ערעלוּפָאּפ ןיא לגנַאמ ַא ןעוועג זיא
 רעקיזָאד רעד ןיא רענעלּפ ענעדיײשרַאפ ,טעברַא רעשירעיצרעד-רוטלוק רעזנוא
 רעד טימ רָאנ .ןעלטימ ןיא לגנַאמ בילוצ ריּפַאּפ ןפיוא ןבילבעג ןענעז גנוטכיר

 ָארויב-טלעוו םייב ?תודוסיע ןופ רעטעּפש ןוא "דיתעה, גַאלרַאפ ןופ גנולקיװטנַא
 ,טרעסעבראפ לסיב ַא עגַאל יד ךיז טָאה ,"ץולחה; ןופ

 -טנורג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ךַארּפש עשיאערבעה יד ןענרעלסיוא סָאד

 בייהנָא רעד ןוא .גנוגעוַאב רעד ןופ תישארב םעד טניז "ץולחה, ןיא םירקיע
 ןסרוק-טנווָא ןריזינַאגרָא וצ ןעוועג זיא ףינס ןדעי ןופ טעברַא-רוטלוק רעד ןופ
 טימ ןצונַאב ךיז ןענעק ןלָאז םירבח ענייז זַא ,גרָאז יד ןוא שיאערבעה רַאּפ
 ,ךַארּפש רעד

 ךרוד ןרָאװעג טריפעג זיא טעברַא עשירעיצרעד ןוא עשירערעלקפיוא יד
 ,דכו תוצובק יד ןיא טייקיטעט רעשיטַאמעטסיס ךרוד ,ןטַארעּפער ןוא ןסעומש
 םיא ,רבח ןופ טנָאזירָאה ןקיטסייג םעד ןרעטיירבוצסיוא טימַאב ךיז ןבָאה רימ
 -ַאּפ יד טימ ןריסערעטניארַאפ םיא ,טלעוװ-ןעקנַאדעג רעכייר ַא ןיא ןריפניירַא
 ןעמ טָאה רקיעב רעבָא ,ןעמעלבָארּפ עלַאנָאיצַאנילַאיצָאס ןוא עשיטיל
 רעשיטסינויצ ,גנוגעװַאב רעטעברַא ,י"א ןופ סענַארפ טימ טקיטפעשַאב ךיז
 ,וז .א .א ץולחה ,ןבעל ןשיצוביק ןופ סעגַארפ ,גנוגעווַאב

 "סַאמ א ןופ םִאר רעד ןיא טייקיטעט עשירעיצרעד-שיטַאמעטסיס ַא

 ןפיוא לָאר עסיורג ַא .תוחוכ-רוטלוק עקיסַאּפ טרעדָאפעג טָאה עיצַאזינַאגרָא
 יירד טריטסיזקע טָאה סָאװ ,רַאנימעס-ץולחה רעד טליּפשעג טָאה טיבעג ןקיזָאד
 עוװיטקַא ייר ַא ןזָאלעגסױרַא טָאה רע ןוא 1926 גנילירפ ןיא םישדח בלַאה ַא ןוא
 ,טרפב םיצוביק"הרשכה יד ןיא ןוא ללכב גנוגעװַאב רעד ןיא םירבח
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 יד ןיא ןקעטָאילביב-רעדנַאװ ןענעדרָאוצנייא טגרָאזעג ךיוא ןבָאה רימ

 רעגַאל-רעכיב םעד ךרוד ,עסערּפ-י"א רעד ןופ לעטשוצ ןרַאפ ךיוא יװ ,ןענָאיַאר
 ןרָאװעג טפיוקרַאפ רָאי םענעי ןיא ןענעז ,1925 ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ

 -רַאפ 2,000 ןופ רעמ ןוא "ריעצה לעוּפה, ןופ 4,080 ,"סרטנוק ןופ ,זקע 0
 ,.א .א "הצובקה; ,"הליסמה;) רעכיב ענעדייש

 "ץולחה, ןיא הרבח יד ?7
 רעדנוזַאב ןייק ןעוװעג טשינ זיא עיצַאזינַאגרָא רעזנוא ןיא הרבח יד

 -ציניא יד ןקרַאטשרַאפ וצ ןוואורּפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז סע ,תמא ,םעלבָארּפ
 טייקיטעט רעשיצולח רעד ןיא הרבח רעד ןופ גנוקילײטַאב עוויטקַא ןוא וויטַאי

 "הרבח ,זכרמ םייב ָארויב-תורבח סָאד : ןעמרָאפ-עיצַאזינַאגרָא ענעדיישרַאפ ךרוד
 בור'ס ךיז ןבָאה ןוואורּפ עלַא יד רעבָא ,המודכו םיצוביק-הרשכח יד ןיא ןטַאר
 ןַא ןוא אפוג הרבח רעד דצמ לגנַאמ-סערעטניא בילוצ דָארג ןבעגעגנייא טשינ
 ,החנה רעד ןופ קידנעײגסױרַא ,טייז ריא ןופ טפַאשרענגעק תמחמ לָאמ שרעדנַא
 ןוא רבח ןופ בצמ םעד ןשיווצ קוליח ןייק ָאטשינ זיא גנוגעװַאב רעזנוא ןיא זַא
 ,הרבח

 25 ןוא 20 ןשיווצ ןעוועג דימת זיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא תורבח לָאצ יד
 רעד ףיוא ןעועג ךיוא זיא תורבח טנעצָארּפ רעקיבלעז רעד ךרעב .טנעצָארּפ
 ןעגנוצענערגַאב ענעדיישרַאפ יד .הילע רעד ןיא ךיוא טייצ עגנַאל ַא ןוא הרשכח
 "נייא םייב ןטייקירעווש עסיורג טכַאזרוארַאפ ןבָאה תורבח ןופ הילע רעד ןיא
 סָאד ןעמוקעגנָא ךיוא זיא טייקירעווש סיורג טימ .הילע עקיזָאד יד ןענעדרָא
 טניואוועגוצ ךיז טָאה ץולח רעד זיב ,הרשכה רעד ףיוא הרבח יד ןענעדרָאנײא
 ייב ,ןטעברַא ענעדײשרַאפ טימ ןעמענרַאפ ךיז ןעק הרבח יד זַא ,קנַאדעג םוצ
 סירג טימ .טקיטפעשַאב ןעועג טשינ רעירפ ןיא יורפ עשידיא יד עכלעוו
 "ץולחה, ןופ הרבח יד זיא גנוגנערטשנָא רעכעלנייוועגרעסיוא טימ ןוא תונשקע
 ןוא רעצעלּפ-"הרשכה עיינ ןרעבָארעד םייב רבח ןטימ טנַאה ןיא טנַאה ןעגנַאגעג
 טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא טעברַא רעשיזיפ רערעווש רעד וצ ךיז ןסַאּפוצ םייב
 ,ןטעברַא-צרַאװש ענעדיישרַאפ ייב ןוא

 רעד ןיא ןריזינַאגרָא וצ וואורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג לָאמ ןייא ךיוא זיא סע
 רענעלּפ ייר ַא ךיוא ןעוועג :תורבח ןופ הצובק עלעיצעּפס ַא טפַאשטריװדנַאל
 -- .ו .א .א הרשכה רַאפ םרָאפ עלעיצעּפס ַא תורבח רַאפ ןלעטשפיוא ןגעוו
 ךיז ןבָאה תורבח יד ןוא ,ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ טשינ זיא ץלַא סָאד רעבָא
 ,םיצוביק-הרשכה עקינָאזעס ןוא עליבַאטס יד ןיא טרירטנעצנָאק

 -ַאב רעד ןופ טײקיטעט:רינַאלּפ רעד ןיא הרבח רעד ןופ גנוקילײטַאב יד

 רעד ןופ ץַאלּפ םעד ןכָארּפשטנַא טשינ טָאה ןצנַאטסניא עקידנריפ עריא ןוא גנוגעוו
 -.סיױא ףרַאד ןעמ .ןטייקכעלגעמ עוויטקעיבָא עריא ןוא ?ץולחה , ןיא הרבח
 עקיסַאּפ ַא .הרבח רעד עגונב ןלייטרוארַאפ ליפ גנוגעוװַאב רעד ןיא ןעלצרָאװ
 ןופ העּפשה ןוא ליײטנָא םעד טקרַאטשרַאפ ליפ טלָאװ םרָאפ עלענָאיצַאזינַאגרָא
 .("ץולחה תעונתל ףסאמ,) ,גנוגעוװַאב רעד ןופ גנוריפנָא רעד ףיוא הרבח רעד
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 הילע רעט-4 רעד ןופ סיזירק רעד

 "עגפיונוצ ךיז זיא סָאװ ,רעטעברַא עקידי"א יד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעד
 טָאה סָאװ ,גנומיטש רעטקירדעג ןוא סיזירק ןרעווש ןופ ןטימ ןיא ןעמוק

 בוח ןייז רַאפ טלַאה ,תולג ןיא גנוגעװַאב עששיטסינויצ יד טּפַאכעגמורַא
 גנוגעװַאב רעשיצולח רעצנַאג רעד וצ ,םירבח ענייז וצ טרָאװ ןייז ןגָאז וצ
 לרוג ןרַאפ טרעטיצ סָאװ טלעוװ רעשידיא רעצנַאג רעד וצ ןוא תולג ןיא
 .י"א ןופ

 רעד ןופ תורצ עלַא טייקרָאלק טימ טקעלּפטנַא טָאה סיזירק רעד

 יד ,(הילע-סקלָאפ רעסיורג ַא ןופ וואורּפ רעטשרע רעד) הילע רעטצעל
 ןוא עכעלכעלפרעביוא עלַא יד ןוא טָארַאּפַאנושי רעזנוא ןופ ןרעלעפ
 -ַאלָאק רעזנוא ןרָאװעג טריפעג זיא'ס טסייג סנעמעוו ןיא סעירָאעט-טפול
 ןרָאי עטצעל יד ןיא דנַאטשלטימ ןופ ןטכיש יד ןשיווצ קרעװ-עיצַאזינ
 "רעטעברַא רעד ןופ ןרעלעפ יד טקעלּפטנַא ךיוא טָאה סיזירק רעקיזָאד רעד
 "רעביפ רעניימעגלא רעד ןלעטשוצנגעק ךיז טײקיזָאלטכַאמ ריא ,גנוגעװַאב

 רעקיזָאד רעד רעבָא .הילע"סַאמ יד םיא ןופ ןעיירפַאב ןוא גנומיטש
 ןענעז סע קיטכיר יוװ טייקרַאטש רשטלּפָאט טימ ןזיוװַאב ךיוא טָאה סיזירק
 יד ,גנוגעווַאב-רעטעברַא רעד ןופ דוסי ןיא ןגיל סָאװ ןּפיצנירּפ-טנורג יד

 ןיא טעברַא ןופ טרעװ םעד ,דנַאל ןופ יובפיוא ןיא םזיצולח ןופ לָאר
 ,טפַאשטריװ רעלעירטסודניא ןוא רעלערוטלוקירגא רעד ןופ גנופַאש רעד
 "עגנָא ןוא רעטרינַאלּפ רעד ןופ גָאװרעביא םעד ןזיוואב טָאה סיזירק רעד
 -ינָאלָאק רעקידהלהב רעד רעביא טייקיטעט רעשירָאטַאזינָאלָאק רעטליצ

 ןרַאפ עיצַאלוקעּפס-ןדָאב רעד ןופ ןרַאפעג יד טרירטסנַאמעד טָאה ,עיצַאז
 רעטריזינַאגרָא רעשידיא רעד ןופ גנוטיידַאב יד ןוא קלָאפ ןרַָאפ ןוא דיחי
 ,קרעוו ןשיטסינויצ ןצנַאג ןרַאפ טעברַא

 רעד ןופ ןטימ ןיא ,ןפָארטעג ונוא טָאה סָאװ קילגמוא ןופ קילבנָא ןיא
 עטיירב ןשיװצ טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה סָאװ טײקיזָאלטּפַארק ןוא קינַאּפ
 ןיא רעטעברַא רעד טרעלקרעד ,גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ ןזיירק
 ןוא םענעסָאלשטנַא ןיא ןטסָאּפ-ךָאװ ןייז ףיוא טסעפ טייטש רע זַא ,ייא
 ןופ עגַאל רעכעלרעפעג רעד ןופ רעירפ סָאװ ןײגוצסױרַא ןליוו ןטולָאסבַא

 שיצַאזינַאלַאק ןופ געוו ןפיוא שרַאמ ןייז ןצעזוצרָאפ ןוא טײקיזָאלסטעברַא
 רעד ןופ ןענרעל וצ ,שוביכ ןשיצולח ןופ ,גנופַאש רעכעלטּפַאשטריװ ןוא

 -טריוו ענייז ןיא ןוא טעכרַא ןייז ןיא ןקיטסעטרַאפ וצ ךיז ,גנורַאפרעד
 -סקלָאפ רעטנוזעג רַאפ ןוא הילע-סקלָאפ רַאפ געוו א ןענעפע וצ ןוא ןטפאש
 .עיצאזיגָאלַאק

 (1927 ילוי -- ז"פרת זומת ,תורדתסה רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטירד ןופ ןסולשַאב יד ןופ)



 ה ר ש כ ה ע ש י צו ל ח

 רהוז-ןבא .ש

 עווָאסָאלק ןופ גנודנירג יד

 ענרַאס ןיא ףינס רעזנוא ןיא םירבח לָאצ יד טרעמעג ךיז טָאה'ס רעמ סָאװ
 טקרַאטשעג ךיז טָאה רעמ ץלַא -- ץענערג רעשיסור רעד ייב לטעטש ַא --
 "-הרשכה עכעלטע ןופ תועידי ןעגנַאגרעד זנוא וצ ןענעז'ס ; םישעמ וצ גנַארד רעד
 תוהמ רעייז ןגעוו ףירגַאב ןרָאלק ןייק טָאהעג טשינ ןבָאה רימ רעבָא ,םיצוביק
 ,רעטקַארַאכ ןוא

 זַא ,טסואוועג ןוא לארשייץרא ןופ עעדיא רעד טימ טרעביפעג ןבָאה רימ
 טשינ ךיז רָאט'מ זַא ןוא ףינס ןיא טרירטסיגער ןייז וצ גונעג טשינ זיא'ס
 ךרוד ןטיירגוצ ךיוא ךיז ףרַאד ןעמ ,ןייז וצ הלוע ןוצר ןטימ ןלעטש ןדירפוצ
 ,הרשכה רעלענָאיסעּפָארּפ ןוא רעשיזיפ

 טכוזרַאפ טשינ לָאמנייק ךָאנ ןבָאה ךעלדיימ ןוא םירוחב עטסניימ יד תויה
 -ילעב ענעדישרַאפ ייב רעל רעד ףיוא קעװַא ןעמ זיא --- טעברַא ןופ םעט םעד
 ,לג ,ד .א יירעכעלב ,ײרעסָאלש ןענרעל וצ ךיז םייוג ןוא ןדיא ,תוכאלמ

 רימ ןלעוװ הטיש ַאזַא טימ זַא ,רָאלק זנוא רַאפ ןרָאװעג זיא ןכיגניא רָאג
 ןבעל ןגעוו ןטלַאהרעד ןבָאה רימ סָאװ ,תועידי יד ןוא ,ןייגרעד טשינ טייוו

 רעד וצ ןעמענ ךיז ןוא ץוביק ַא ןריזינַאגרָא וצ טרילומיטס זנוא ןבָאה י"א ןיא
 ,אתורבחב טעברַא

 רַאפ טרָא ןקיסַאּפ ַא ןכוזוצסיוא ןסָאלשַאב רימ ןבָאה 1924 רעמוז ביײהנָא
 יד ןופ םענייא וצ ןגָאלשרעד ךיז ןלעוװ רימ זַא ,טניימעג ןבָאה רימ .הרשכה
 עשידיא יד טימ אירטו אלקש ַא ךָאנ רעבָא ;הביבס רעזנוא ןיא רעדלעוו
 טלָאמעד .ימ ענעפרָאװעגסױרַא זיא'ס זַא ,ןעזעגנייא רימ ןבָאה רעבעג-סטעברַא
 טשינ ,ווָאסָאלק ןופ ײרעקַאהניטש רעד ןיא לזמ רעזנוא טוװאורּפעג רימ ןבָאה
 .ענרַאס ןופ טייוו

 ןעוועג זיא סָאװ ,יירעקַאהנייטש רעביא רעעזפיוא םוצ ןעמוקעג ןענעז רימ
 ןופ ערעדנַא ןוא ךיא זַא ,טלייצרעד םיא ןבָאה רימ .,רעטנַאקַאב ַא רערעזנוא
 .רעטעברַא יוװ ןעמעננָא זנוא לָאז רע זַא ןליוו -- ןעק רע ןעמעוו --- טָאטש רעזנוא
 :אנשיל יאהכ ןפורעגנָא ךיז טָאה ןוא ּפָארַא ןביוא ןופ טקוקעגנָא זנוא טָאה רע
 טליוװ ,ךעלגניא ,ריא ? ןכַאמ וצ קזוח ןעמעוו ןופ ןענופעג טשינ ןיוש טָאה ריא;
 זנוא טָאה רע .?םייהַא טרָאפ ןוא שירַאנ טשינ ךיז טכַאמ ? רעקַאהנייטש ןרעוו
 ךיז טעװ םיא ןופ זַא ןוא ןַאלּפ רעזנוא זיא'ס שירַאנ יו ןזייװַאב טוואורּפעג
 ןעניימ רימ זַא ,םיתפומו תותואב ןזיװַאב םיא ןבָאה רימ ,ןזָאלסױא טשינרָאג
 רימ ןלעװ --- ןייז קיפליהַאב טשינ זנוא טעװ רע ביוא ןוא ,טסנרע ץנַאג סֶע
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 ,ןטסנידרַאפ םשל ןעמוקעג טשינ ןענעז רימ לייוו ,ןגעו שרעדנא ןעניפעג ןיוש
 ,ןבעל-ץוביק ןוא .טעברַא ןַא ןריפ ןענָאק ןלָאז רימ ואוו טרָא ןַא ןכוז רימ רָאנ

 ,לארשי ץרא ןייק ןייז וצ הלוע רעטעּפש ידכ
 "טנעצ רעד רַאפ גנַאלרַאפ רעזנוא ןעגנערב וצ טגָאזעגוצ זנוא רע טָאה ךעלדנע

 "ײרַא ןעמ טָאה לזמ טימ ,רעוויטיזַאפ א ןעוועג זיא רעפטנע ריא ,גנוטייל רעלַאר
 רימ .החמש רעזנוא ןעוועג זיא סיורג .עבָארּפ א ףיוא םירבח ןעצ ןעמונעג
 ןלעו רעמָאט ,סולשַאב רעזנוא ןגעוו ןסיוורעד ךיז לָאז ןעמ טלָאװעג טשינ ןבָאה
 ערעזנוא טקַאּפרַאפ רימ ןבָאה טייהרעליטש ,ןלעטשנגעק םיא ךיז ןרעטלע יד

 ,העש רעקידלזמ ַא ןיא ווָאסָאלק ןייק טזָאלעג ךיז ןוא ןכַאז

 ףליה רעד טימ .הריד לקיטש ַא ןעניפעג טפרַאדעג רימ ןבָאה לכ םדוק
 "סיוא יז ןבָאה רימ ,לַאטש א טכוזעגסיוא רימ ןבָאה טנגוי רעקיטרָא רעד ןופ
 רעטערב רַאּפ ַא :"לבעמ; ערעזמוא ט'רדסעגסיוא ןוא טצופעגסיוא ,טקיניירעג
 םירבח ןעצ יד ןשיווצ ,לג .ד .א ךיק רעד רַאפ לקניוו ַא ,שיט ַא ,ןפָאלש םוצ

 וצ ןענעז וָאסַאלק ןיא םוקנָא רעזנוא טימ ;עטרבח ןייא ןעוועג זיא ענרַאס ןופ
 ןענדרָאנײא ןביײהעגנָא ןבָאה ייז ןוא לטעטש ןופ סעטרוחב ייווצ ןענַאטשעגוצ זנוא
 םעד ןבעגעג ןוא גנולמַאזרַאֿפ א ןטלַאהעגּפָא רימ ןבָאה טגוװָא ןיא ,קשמ םעד

 ,"הבוסולקב םינבא ינצוח ץוביק, :ןעמָאנ ַא טרָא

 ַא טימ טגיורקעג ןעוועג זיא יירעקַאהנײיטש רעד ןיא גָאט רעטשרע רעד
 טָאה רעטלַאװרַאֿפ רעד :גנושיוטנא ןָא ןָא ךודַא טיִג ךיוא זיא רעבָא ,ןוחצנ
 ערעווש יד יב רעטעברא עקירעביא יד טימ ןעמַאזוצ טנדרָאעגניא טשינ זנוא
 -ללָאק יד ןריפ ,ריוושז םעד ןביילקפיוגוצ : יו ,שרעטכייל יד ןיא רָאנ ,ןטעברַא

 "גייטש עשידיא-טשינ יד .טעדווירקעג ןוא טקידיילאכ ןעוועג ןענעז רימ .סעק
 טכַאלענּפָא ןוא קזוח טכַאמעג ןבָאה -- ןענַארעטעװ יד סרעדנוזַאב --- רעקַאה
 ,ןדנואוושרַאפ גנואיצַאב עקיזָאד יד ןיא זייווכעלסיב רעבָא ,"טנעה עסייוו, יד ןופ
 וצ ןעוװעג ףרצמ זנוא ןוא טייקיאעפ רעזנוא טנעקרענָא טָאה גנוטלַאװרַאפ יד
 ןטעברַא יד ןופ לייט ןסיורג ַא ןברָאװרעד ןבָאה רימ זיב ,רעטעברא ערעדנַא יד
 ,יירעקַאהניטש רעד ןיא

 ,םורַא טנגעג רעצנַאג רעד ןיא ןסקָאװעג זיא ץוביק רעזנוא ןופ ןעזנָא רעד
 רעבָא ,ןעמענפיוא ייז ןלָאז רימ זנוא וצ טעדנעוװעג ךיז ןבָאה םירבח רעקילדנעצ
 -עגוצ טשינ טָאה גנוטלאוורַאפ יד תמחמ ,טצענערגאב ןעוועג זיא טייקכעלגעמ יד
 ,טרָאנױאוו ןקיסַאּפ ַא ןיא לגנַאמ תמחמ ךיוא ןוא רעטעברַא 25---20 יוװ רעמ טזָאל
 ַא ןעלגומשכרוד ןוא ןענעבנגנײרַא טייצ וצ טייצ ןופ רימ ןגעלפ ןגעווטסעדנופ
 ,תושפנ קיצרעפ טלייצעג רימ ןבָאה רעמוז ףוס .רבח םעיינ

 "גיטש רעד ןיא סעיציזַאּפ עקיטניוװ ןעמונרַאפ ןבָאה רימ יוו םעדכָאנ
 ,רעפייטש ןרָאװעג רימ ןענעז -- ןסקָאװעג !יא ןעזנָא רעזנוא ןוא יײרעקַאה
 ןעיירעגעז יד ןיא ןטעברַא-בָאגוצ ןכוז ןביוהעגנָא ןבָאה רימ .ךיז ייב רערעכיז
 טיִמ זנוא וצ ןגױצַאב ךיז ןבָאה רעבעג'סטעברַא עשידיא יד ,וָאסָאלק ןופ
 ןוא ףליהעג ןדָאלנָא סָאד ןעמונעגרעביא רימ ןבָאה זייווכעלסיכ .עיטַאּפמיס
 "ןצסיוא תלוכיב ןעוועג טלָאמעד ןענעז רימ .ןַאב םייב ןלַאירעטַאמ ערעדנַא
 .םירבח עייג ןעמענפיוא ןוא ץוביק ןופ םָאר יד ןרעטיירב
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 ,זיוה ַא ןיא לַאטש רעטלַא רעד ןופ ןגיוצעגרעביא ךיז רימ ןבָאה דניצַא
 רימ ןבָאה רעמיצ ןסיורג םעד ןיא .רעױּפ ַא ייב ןעגנודעג ןבָאה רימ סָאװ
 ,טַאירַאטערקעס ןרַאפ ןוא ןסע ,ןפָאלש וצ :סערַאנ יירד טלײטעגּפָא

 קידנרעקמוא ןוא וצ קידנעייג םירבח יד ןופ תובהלתה יד ןעוועג זיא סיורג

 עטמיטשַאב יד ןיא זַא ,טסואוועג ןיוש ןבָאה רעניואוונייא יד ,טעברַא רעד ןופ ךיז
 ןדעי ןרישרַאמ רימ ןגעלפ זייוותורוש .?סעצניטסעלַאּפ, יד ךרוד ןעייג ןהעש
 ,דיירפ ןוא גנַאזעג טימ ײרעקַאהנייטש רעד וצ גָאט

 "עווש ןרָאװעג בצמ רעזנוא זיא ,טייצ-רעטניוו טקורעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו
 טשינ ןלָאז רימ זַא ,ןסָאלשַאב טָאה ץוביק רעד יוװ םעדכָאנ טרעדנוזַאב ,רער
 .ןרעטלע ערעזנוא ןופ ףליה םוש ןייק ןעמעננָא

 סָאװ יד ןוא ,םישובלמ עמערַאװ ןייק טַאהעג טשינ טָאה םירבח בור'ס
 זנוא טָאה'ס ,ןגָארטעגּפָא ןרָאװעג ןענעז םייה רעד ןופ טכַארבעג ןבָאה רימ
 ,החילש ַא ןעמוקענּפָארַא ךיוא זיא'ס ,"ץולחה, ןופ עלַארטנעצ יד ןפלָאהעגסױרַא

 סָאװ טקַאפ רעד .הנחמ רעד ןיא טלַאהניא םעיינ ַא טכַארבעגנײרַא טָאה סָאװ
 ,טקיטומרעד קרַאטש זנוא טָאה טרילָאזיא-טמַאזנייארַאפ טשינ ןענעז רימ

 רעבָא ,רערעווש ןעוועג ןענעז רעטניוו םעניא ןשינעטלעהרַאפ-סטעברַא יד
 ,טרעסערגרַאפ ךיז טָאה לָאצ סנעמעוו ,סעטרבח יד .טניואוועגוצ ךיז ןבָאה רימ
 ,יירעקַאהניטש רעד ןיא ןטעברַא ערעטכייל ןיא ךיוא טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז
 .טסעפ זיא םויה-רדס רעד ,טפַאהרעטסומ ןעוועג זיא ץוביק ןיא םישזער רעד
 ןעמ טגעלפ ןלַאפ ערעדנוזַאב ןיא .ןַאלּפ ןטמיטשַאב ַא טיול ןרָאװעג טלעטשעג

 טקַאטנָאק רעד .עיצַאקַאװ ייווצ רעדָא גָאט ַא םישדח ייווצ ןיא לָאמנייא ןבעג
 זנוא ןעמ טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .רעלוגער רעמ ןרָאװעג זיא זכרמ ןטימ
 טקיטעטשַאב ןטַאדידנַאק עטשרע יד ןענעז 1924 רעטניוו ןיא .טיזיוו ַא ןטַאטשּפָא
 ,הילע רַאפ ןרָאװעג

 ןיא טייקיטעט רעזנוא ןצעזוצרָאפ טכוזעג רימ ןבָאה לארשי ץרא ןיא
 םעד ףיוא וואורּפ לקיטש ַא ןרָאװעג טכַאמעג וליפַא זיא'ס .יײרעקַאהנייטש
 ,םילשורי ןופ טנעָאנ ןעײרעקַאהנייטש יד ןופ ענייא ןיא טיבעג

 קידנוּפ היעשי

 "הירחש, קשמ רעד

 -עגפיוא ןבָאה'ס .טזיורבעצ ךיז טָאה הילע רעטרעפ רעד ןופ בייהנָא רעד
 א ןיא ,ןלױּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא "ץולחה, ןופ םיפינס טצָארּפש

 ןזָאל רעדירב ענעסקַאװרעד ערעזנוא יוװ ןעזעג רימ ןבָאה גָאט-גנילירפ םענייש
 טײרּפשרַאפ דלַאב ךיז טָאה'ס ,רעקַא ןוא ןגָאװ ,דרעפ טימ ריעל ץוחמ סױרַא ךיז

 סע ןוא דלעפ קיטש ַא טעטכַאּפעג ןבָאה "ץולחה, ןופ םירוחב יד :גנַאלק ַא
 ,ןרָאק טימ טייזרַאפ
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 ,לטעטש םורַא רעדלעפ יד ךיז ןטיײרּפש עטקיטכילעצ ,עטנירגַאב-קידתובחר
 עקיזָאד יד ןוא ,ייז וצ ןרעהעג סעסָאלק יד ,האובת יד .עשיאיוג ןענעז ייז רעבָא
 ןופ סענורטס עלַא ןעלּפַאצפױא טכַאמעג טָאה --- דלעפ-טיורב ַא -- ךַאז עטושּפ
 -פיוא זיא'ס ,טסייג ןקיד'לארשי ץרא ןופ סעּפע ןָאטעג רַאּפש ַא טָאה'ס .ץרַאה

 ,טָאמילק ריא ןופ סעּפע ןעגנַאגעג
 טָאה'מ ,ןטינשעג ןבָאה םירוחב ערעזנוא ןוא ןרָאװעג קיטייצ זיא ןרָאק רעד

 ןרָאװעג ןעמונעגכרוד זיא'מ .רענרעק יד טפיוקרַאפ ןוא ןעגנַאז יד ןשָארדעג
 ןקיטיונ רימ רעבָא ,שינעעשעג א זיא דלעפ עטעטכַאּפעג סָאד זַא ,ליפעג ַא טימ
 רבח רעד ןכלעוו ןיא ,שטנעמ ןצנַאג םעד ןּפַאכרַאפ לָאז סָאװ ,וטפיוא ןַא ןיא ךיז
 ןבעל קידתופתושב ַא ךרוד ןטיירגוצ ךיז ןוא ,המשנ עצנַאג ןייז ןגיײלנײרַא לָאז
 ,הילע ֹוצ --- טעברַא ןוא

 לטעטש םורָא טפַאשטריוװ עטזָאלרָאװרַאפ א טעטכַאּפעג ןעמ טָאה טלָאמעד

 טכַאמעג קווח ןוא טרעדנואוועג ךיז ןבָאה םירעיוּפ יד .העש ַא ןופ ךלהמ ַא --
 ַאזַא ףיוא טפַאשטריוװ רענעזָאלרַאפ ַאזַא וצ טּפַאכעגוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיא יד ןופ
 ,דרע רעראבטכורפמוא ןוא רעטסוּפ

 טײטַאב ןוא טניימ סע סָאװ ןסיוו טנַאקעג ,םירעיוּפ יד ,ייז ןבָאה סָאװ
 עטיירב ןגיוצעג ךיז ןבָאה םורא ןוא םורָא ?םירוחב ערעזנוא רַאפ קשמ רעד
 םענורב ןוא רעייש רעד ,לַאטש יד ,זיוה ענרעצליה סָאד ;סעקנָאל ןוא רעדלעפ
 ןעוועג ָאד זיא'ס ;סענסָאס ןוא סעזָאירעב טימ דלַאװ ןטכידעג ןיא ןעייטש
 : .ןטרעדנַא סעפע

 ךיז טָאה רופ יד ןעוו ןוא .ןַאּטשעג ןטשרע םעד טפיוקעגנייא טָאה'מ
 ןופ ןעמוקעג זיא'מ : ןטייוצ םעד ןגָאז לגניא ןייא טגעלפ ,לטעטש ןיא ןזיוװַאב

 שיזיוו ַא יו .סענַאמרופ יד --- םירוחב יד םורַא ןפיולפיונוצ ךיז טגעלפימ ! קשמ
 "ץרא ןופ רוטַאינימ ַא ייהעלע --- טײקשיטַאבעלַאב יד ןעקנואוועג זנוא וצ טָאה

 רימ ןגעלפ םיבוט-םימי ןוא םיתבש .ןיפנא ריעזב לארשייץרא -- לארשי
 ןעז ןגעלפ רימ ןעװ דיירפ ןופ ןלָאװקעגנָא טָאה ץרַאה סָאד .וצניהַא ןפיול

 ,ךלעפ סָאד טעוװענַארב ןוא טרעקַא ,דרעפ יד טביירט רעדורב רערעטלע רעד יו
 עשיפרָאד ערעדנַא ןוא יק יד ןקלעמ ייב ןעמונרַאפ זיא רעטסעװש יד רעדָא
 למיה רעדנַא ןַא ,טיורב ןקורט לקיטש סָאד ןעוועג זיא ט'מעטיַאב-סיז .תוכאלמ
 ,ּפעק ערעזנוא רעביא טיײרּפשעג ךיז טָאה

 ןופ עלַארטנעצ רעד ךרוד ןרָאװעג טקיטעטשַאב קשמ רעד זיא םעדכָאנ
 ; םיפינס עטייוו ןופ םירבח הרשכה ףיוא ןעמוק וצ ןביוהעגנָא ןבָאה'ס .,"ץולחה;
 ןקוק טגעלפ לגניא עקידלטעטשניילק סָאד סָאװ טעטש -- ענליוו ,עשרַאװ ,ענדָארג
 -עגפיוא טָאה'מ .ץרא ךרד ןוא ײשּפָא טימ רעניואוונייא ערעייז ןוא ייז ףיוא
 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס .טנגעגמוא רעד ןיא ץוח-תדובע רַאפ תוגולּפ טלעטש

 רעביא ,רענעגעוו טימ ןרָאפעג ןוא ,סופוצ ןעמוקעג ייז וצ זיא'מ ,תושיגּפ יד
 טימ ןעמוקעג זיא'מ .השינּפ ַאזַא ןיא ןקילײטַאב לָאמַא ךיז ןגעלפ םיצולח טרעדנוה

 ןיא לרעייפ ַא ןעמעלפפיוא טגעלפ לטעטש סָאד קידנענַאּפשכרוד .ץנעט ןוא גנַאזעג
 ,טקוק, : ןלטייט ןגעלפ סעּפָאלכ עשיפרָאד יד ןוא ,ןגיוא עשידיא עקיטעמוא יד
 טכיירגרעד טשרָאקָא ןבָאה סָאװ ,ךעלגניא ,רימ ןוא ! ?סעצניטסעלַאּפ, יד ןעייג טָא
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 -נײרַא זנוא טעוו'מ ןעוו ,גָאט ןפיוא ןטרַאװ ןגעלפ ,הוצמ-רב ןופ רעטלע םעד
 רימ ןוא (17-16 ןעוװעג זיא רעטלע-םענפיוא רעד) "ריעצה ץולחה, ןיא ןעמענ

 ,קשמ ןיא םירבח ןרעוו וצ -- הלוע ןענעז רימ רעדייא --- ןייז הכוז םורַא ױזַא ןלעוו

 חה ונ מ .י

 םיצולח ןשיווצ

 עצנַאג ַא ."ץולחה, ןופ םיצוביק יד ןכוזַאב טזָאלעגסױרַא ךיז בָאהיכ ...
 ןיא טציז ָאד .ןישטושטש ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא זיב ןרָאפעג ךיא ןיב טכַאנ
 ןענדרָאנײא טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ ,רוחב רעגנוי ַא ןרעטלע ענייז ןופ םייה רעד
 ןופ םירבח יד ןיא טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה םיא קידנפערט .םיצוביק יד

 טײצ רעד ןיא ,תרצנ:הירבט ײסָאש ןופ הפוקת רעד ןיא טעטימָאק-רעטעברַא
 טעברַא רעד ןיא ןָאטעגנײרַא ובורו ושאר זיא רוחב רעד .ַאשַאּפ-לַאמעשזד ןופ
 טלייצרעד רימ ןבָאה ייז ,ןרעטלע ענייז טימ טנעקַאב ךיז בָאה'כ ."ץולחה, ןופ

 ןייז ןוא ןוז רעייז ןופ טייקנבעגעגרעביא רעד ןגעװ תירבע םענייש ַא ןיא
 הינגד ןופ םוק ךיא זַא ,טסואוועג טינ ןבָאה ייז .טעברַא רעד ןיא גלָאפרעד
 טימ ןרָאפעגּפָא ןיא רעטכָאט רעייז זַא ,טלייצרעד תומימת טימ ןבָאה ייז ןוא
 ךיז טָאה רעטכָאט עטייוצ ַא זַא ןוא הינגד ןייק טקעריד קירוצ ןכָאװ ייווצ
 טעװ רעטכָאט עטייווצ רעייז ביוא ,רימ ןגערפ ייז .ץוביק ַא ןיא ןסָאלשעגנָא
 יד טימ המישר ַא טגנַאלרעד רימ טָאה ןוז רעד ,'א הינגד ןיא ןרָאפ ןענָאק
 ,הריד יד ןקוקַאב ןעגנַאגעג ןיב'כ ,םירבח ערעייז ןוא םיצוביק יד ןופ ןעמענ
 טקישעצ םיצולח יד ןרעוו ןענַאד ןופ ,עיצנַאטס-רָאפכרוד ןימ ַא יו טניד סָאװ
 "רעטיילק : רימ רַאפ רָאפ ןיילַא ךיז ןלעטש םירבח יד .םיצוביק ענעדישרַאפ ןיא

 ץוביק ןופ דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ ,תמיק-ןרק ןופ רעציזרָאפ-עציװ ,ץוביק ןופ

 ךיא ןעוו ןוא .ץלָאטש ליפ טימ טדערעגסױרַא טרעוו ץלַא סָאד ןוא .וו .ַא ,א
 ןוא ןריּפַאּפ סױרַא דלַאב ייז ןעמענ ,"סוחיא םעד ןרעה וצ לסיבא לכיימש

 "רעטיילא רעד טייטש רימ ןבענ ...ןקיטעטשַאב סָאד ןלָאז סָאװ ןטנעמוקָאד

 ןקיש םיא לָאז ןעמ ,ליוו רענעי .ןָאיַאר ןופ ןרדס-טּפיוה ןטימ טריטוקסיד ןוא
 ןרדס רעד ןוא טײלסדנַאל ענייז ךיז ןעניפעג סע ואוו ,ץוביק ןסיוועג ַא ןיא
 ןופ גנוריפנָא יד ןעמענרעביא רע לָאז ,"רעטייל , ַא זיא רע תויה זַא :טהנעט
 ,הצובק רעייג ַא

 ערעווש רעייז ןיא ןטעברַא בור'ס .טנגעג רעד ןיא ךיז ןעניפעג םיצולח 0
 ,עוָאמַאדַא ןייק לכ-םדוק רָאפ'כ ,רעמיטנגײאדנַאל ענעדישרַאפ ייב ןעגנוגנידַאב

 4 ןוא ךעלדיימ 6 ןטעברַא ָאד .ײסָאש םייב ,טָאטש רעד ןופ רעטעמָאליק 4
 ןוא ןגעקטנַא רימ טפיול לדיימ ןייא .יײיסָאש ןפיוא טייטש רופ יד .,םירוחב
 ןוא ריט ןייק ָאטשינ .רעמיצ ןיא ןײרַא טריפ יז .,דיירפ טימ רימ טסירגַאב

 טצונעג ןרעוו ןסיורד ןוא קינייוװעניא ןקָאלב ; רעטסנעפ ןכרוד ןײגנײרַא זומ ןעמ
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 -- ךיק רעד ייב .,לקניוו ַא ןיא טנדרָאעגנייא זיא *ערָאנע-ףָאלש ַא .ּפערט סלַא
 עפַאש ַא ,םישובלמ ליפ ןעגנעה טנַאװ ןייא ייב .,ןצייה םוצ ןגייווצ ןוא רעטעלב

 םילכ ענעדישרַאפ ןוא לשיט קידלקַאװ ַא ,עפָאס עגנע ןַא ,רעכיב לסיבַא טימ

 עטייווצ יד .הרבח עקנַארק ַא טגיל *ערָאגע רעד ףיוא ,טנעו יד ףיוא ןעגנעה
 ףרַאד יז .ןענערב טינ ןליװ סָאװ רעטעלב ןוא ןגייווצ עסַאנ יד ףיוא טזָאלב
 ,דלַאװעג ,ךיק ןיא גָאט ןטשרע םעד טשרע זיא יז ןוא טיורב-טנוװַא םעד ןטיירגוצ

 דלעפ ןיא געט ןעצ טעברַאעג רעכיילג טלָאװ יז .ךיק ןיא ןטעברַא טינ ליוו יז יו
 ,ךיק ןיא גָאט ןייא רעדייא

 ןַא ןיא ןפָאלש םירוחב ריפ ןוא ךעלדיימ סקעז ןּפָאלש *ערָאנ; רעד ףיוא

 ,ורטש טימ טקעדַאב רעטערב ףיוא ןפָאלש ייז ,לַאטש רעקידכעבענ ,רענעפָא
 ,יורטש טימ קאז ַא רעדָא ןשיק ַא -- סנּפָאקוצ

 רעד .ןרעיימ ןעמַאזצ ןביילק ייז .דלעפ ןיא רימ טימ טרָאפ ןיכעק יד
 ןקיגיר ןוא סיוא ןסייר ןוא יגק יד ףיוא ןגיל ליז ןוא ייז רעביא טייטש ץירּפ
 ךיז ןעניפעג עכעלטע .טיירפרעד קרַאטש רימ טימ ךיז ןבָאה ייז ,ןרעיימ יד
 :רעדיל עדנעיירש ןעגניז ןוא יײז ןטעברַא ענעגיובעגנייא .שדוח ַא ָאד ןיוש
 ,טוג ייז וצ ךיז טיצַאב ץירּפ רעד ,?"ןעגניז ןפרַאד םיצולח;

 ןענעז עקיצומש ןוא עטצענעגסיוא .ןגער ַא ןלַאפ וצ ןבױהעגנָא טָאה'ס
 רעהַא ןעמוק רעייז טניז ,שעוװ רעייז ןשַאװ וצ ךיז ןטיירג ייז .םײהַא קעװַא יז
 .ןָאטעג טיג ךָאנ סע ייז ןבָאה

 טָאװ !קלָאפ ןשידיא ןיא סע טגיל חוכ ַא רַאפ סָאװ !םלוע"לשיונובר
 -ץגּפָא ,ץַאלּפ ַא ףיוא ןעמוק םיצולח יד ! לארשייץרא וצ טייהנבעגרעביא ןַא רַאֿפ
 יד ןיא ,ןבוטש ערעטסניפ ןיא ןציז ןוא ךיז ןכערבעצ ,ןעמייה ערעייז ןופ ןסיר
 ןייז וצ הלוע ןטיירגוצוצ ךיז ידכ ,"םיצירּפ, ייב רעווש ייז ןטעברַא רעטנזיוט
 ? שינרעטַאמ עקיזָאד יד ןבעג יז טעװ סָאװ ,רעמ רשפא ךָאנ טרָאד ןדייל ןוא
 טייצ ןייק טינ טָאװ'מ .טינ ןעמ טנרעל תירבע .לַאירעטַאמ-ןשטגעמ רעיור ַא
 ַא יװ קורדניא םעד טכַאמ טעברַא עצנַאג רעייז ,הרשכה רעקיטסייג רַאפ
 טזָאלרַאפ "ץירּפ , רעד ןעוו : גנַאװצ ןופ ןטעברַא יז ,רעטילימ ןיא "שבשזולס;
 ,ףיוא לעגש-ץילב ייז ןעגנירּפש ,ןָא טמוק רע זַא ןוא ןעורּפָא ךיז יז ןגייל ,עגר ַא יז

 ןזָאלרַאפ ןיוש םיא ןבָאה עכעלטע .שדוח ַא ןיוש טריטסיזקע ץוביק רעד
 -רעּפרעק עקידנעטש ַא ןגעוו יװ ץוביק ןגעוו ןדער ייז ,הילע וצ קידנטיירג ךיז
 רעייז ןצעזרָאפ ןוא ןדָאב ףיוא ןצעזַאב ךיז ,דנַאל ןיא ןעמוק ןלעװ ייז } טפַאש
 ,ןבעל שיצוביק

 ןופ תוחמ ןוא ןכות ןכעלרעניא ןגעוו יז טימ טסעומשעג לסיבַא בָאה'כ
 ןופ טרעוװ ןגעוו ,רעגייטש-סנבעל ןכעלרעניא םעד ןרענעשרַאפ ןגעוו ,הצובק רעד
 :ןגַארפ טלעטשעג רימ ןעמ טָאה ךערּפשעג םעד ךָאנ .וװ .א .א "ץולחה, םעד

 ןיב'כ ? הצובק רעד ןיא ןבעל ןשיטילָאּפ ןופ רעטקַארַאכ רעד זיא סָאװ .א
 טריפ יווא :ליפשייב ַא טימ טרעלקרעד רימ ןבָאה ייז ןוא טשַאררעביא ןעוועג
 *+ םייס םוצ ןלַאװ ייב ךיז ןעמ

 ןעמ ןָאק יו ,ןטסילַאנָאיצַאנרעטניא ןענעז רעטעברַא עשיבַארַא יד בוא .ב
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 םוצ ןרעהעג רעבַארַא יד .,ייז ךיוא ןעוו ,סעינָאלָאק יד ןופ ןסױטשסױרַא ייז

 ? לַאנָאיצַאנרעטניא

 תוצובק יד ןופ רעריפ יד ךיז ןעימַאב ? הצובק יד ךיז טריזינַאגרָא יו ,ג
 ?"ץנעגילעטניא , ןייז ךיוא לָאז טרָאד זַא ,לַאירעטַאמ-ןשטנעמ םעד ןשימוצסיוא

 ָאד ןפרַאד רימ ןעוו ,ןבעל-ץוביק םוצ ןטיירגוצ ךיז רימ ןענעק יו .ד

 ? גָאט ןצנַאג ַא ןטעברַא
 ריא זיא "היחמש; -- הצובק רעטייווצ ַא וצ ןרָאפעג ךיא ןיב טרָאד ןופ

 ןטעברַא םירבח יד .ךעלדיימ ייווצ ןוא םירוחב סקעז ךיז ןעניפעג טרָאד .ןעמָאנ
 טגָארט טכָאק סָאװ לדיימ יד .גָאט-ןגער ַא ,טסימ סױרַא ןריפ ייז ,טָאטש ןיא
 ןטעברַא ייז .ייט ןוא רעטוּפ טימ טרימשַאב טיורב :טױרבטנװָא סָאד רעדנַאנַאפ
 ,טנווָא ןיא 8,20 זיב

 םירוחב רַאפ ענייא : ?סערָאנ; ייווצ .קורדנייא ןטוג ַא טכַאמ רעמיצ רעד
 ןָאדרָאג ,רענערב ןופ רעדליב ןעגנעה טנעוו יד ףיוא .ךעלדיימ רַאפ ענייא ןוא

 הצובקא :ןטפירשפיוא ןלָאמעגסױא ןענעז טנַאװ ןייא ףיוא .רָאדלעּפמורט ןוא
 ינפל רבוע ץולחה, ,"ה"ּפרת ,ןייצויצש זוחמ ,יחרטב ,"היחמש . . . תיאלקח
 ,טנַאה עטריזינַאגרָא ןַא ךיז טריּפש לַארעביא ,א .א "ץמאו קזח;, ,"הנחמה

 לַאירעטַאמ-ןשטנעמ רעד .ייז טימ קידנציז טײקמרַאװ ַא טליפרעד בָאה'כ

 טשינ ,תירבע ןענעק םירבח יד .הצובק רעקידרעירפ רעד ןיא יו שרעדנַא זיא
 .בוטש-סנעטַאט ןוא רדח ןופ רָאנ ,םיפינס-ץולחה יד ןיא סעיצקעל ןוא ןדער ןופ

 טימ קירוצ רעהַא ןעמוקעג ןענעז ייז יו לדיימ ַא רימ טלייצרעד דלַאב
 טרעטַאמרַאפ ךיז ןבָאה ייז יו ,טָאטש ןיא טכַאלעגסיוא ייז טָאה'מ יװ ,ןכָאװ 7
 יז ןבָאה רעהַא קידנעמוקנָא .רופ רעד טימ רעטעמָאליק רעקילדנעצ קידנרָאפ
 ךיז ןבָאה ייז .טציא ןעניואוו ייז ואוו ,רעמיצ ןיא ןשַאּפ ךיז םיריזח ןענופעג
 -סיוא ןבָאה ייז ,טּפַאכרַאפ ייז טָאה סָאװ גנומיטש-שואי רעד ןופ טלסײרטעגּפָא
 ןבָאה געט עטשרע יד .ןשַאװעג ןוא טרעטפולעגסיוא םיא ,רעמיצ םעד ןלָאמעג

 -עג ןבָאה ןרערט ,ןסע ןבעגעג ייז טָאה "ץירּפ, רעד זיב טרעגנוהעג טושּפ יז
 ..י.ןירעלייצרעד רעד ןופ ןגיוא יד ןיא טלקנופ

 ,(1925 ינוי ,41 "ריעצה לעוּפה;,)

 ץורח היר א

 ןישזָאלָאװ הצובק יד

 גרעב ןשיװצ ךיז טעילוט ,ןַאבנזיא רעד ןופ טייוו ,זיירק רענליוו ןיא
 ייוצ ןיא טלייטעגנייא זיא סע רעבָא ,סיורג טשינ זיא לטעטש סטָאד ,ןישזָאלָאװ
 ןגייא ןַא ןוא טחוש ַא ,בר ַא טימ :ךיז רַאפ תבש טכַאמ רעכעלטיא סָאװ ,ןלייט
 ,לכלוש

 ,לייט רעטייווצ רעד ןוא ,גרַאב ןופ ןקור ןפיוא טגיל לטעטש ןופ לייט ןייא

 לָאמנייא רָאפ טמוק ןטרָאד .גרַאב ןופ ץיּפש ןפיוא טגיל -- רערעסערג רעד --
 עטלַא ןַא --- הבישי יד סױרַא טצרַאטש לסעג קיטיײיז ַא ןיא .דירי רעד ךָאװ ַא
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 ןיורק יד זיא ןינב רעקיזָאד רעד .רעטצנעפ ךס ַא טימ עדייבעג עקיקָאטש-ייװצ
 ,טנגעגמוא ןוא לטעטש םענופ

 טימ .הבישי רעד וצ ןטָאזעגוצ ןרָאװעג ךיא ןיב ןָא טונימ רעטשרע רעד ןופ
 ענייז ןוא טרָא סָאד ןרָאװעג רימ זיא רעייט-קיצרַאה ,טנרעלעג ךיא בָאה הדמתה
 רעטעּפש רעבָא ,ךיא בעל ענעגייא ןשיווצ --- "בשוי יכנא ימע ךותב; .רעניואוונייא
 "גייא טשינ ;לארשי ץרא ךָאנ טפַאשקנעב עקרַאטש ַא ןעמונעגמורַא ךימ טָאה

 ךיא ןעו ןעוװעג ךיא טלָאװ ךעלקילג יװ :טכַארטעג ךיז ייב ךיא בָאה לָאמ
 ןיא ןייז הלוע ןוא םיצולח יד ןופ ןעייר יד ןיא ןטילשנָא ךיז טנָאקעג טלָאװ
 ןענעז סָאװ ,יד טיִמ ן'רבח וצ ךיז לגוסמ ןייז ךיא לע רעבָא ! דנַאל רעזנוא

 ?אתורבח רעד טָא ןיא ןסַאּפנײרַא ךיז ןענָאק ךיא לעװ ? איסהרפב תבש ללחמ

 ךיז ייב ךיא בָאה -- ןײג !ןגעװ עניימ טשינ -- ןגעװ ערעייז ךָאד ןענעז
 רעזעיגילער א וצ ןייז ףרצמ ךיז ןוא ענליוו ןייק ןרָאפקעװַא ףרַאד'מ, --- טכַאמענּפָא
 ."ןצרַאה םוצ ןייז רימ טעוװ סָאװ ,עּפורג

 ןוא טימעג ןיימ טרעגנירגרַאפ טָאה סָאװ ,ןעשעג סעּפע זיא גנולצולּפ רָאנ
 טרעגלַאװרַאפ ךיז טָאה רוחב א ,ןישזָאלָאװ ץנאג ןיא שער א טכַאמעג ותעשב
 א ,שיגרענע ,קיצײלּפ-טיײרב ,רענטלַאטשעג ַא ןעוועג זיא רע ,הבישי רעד ןיא
 ַא טימ ןעגנילקּפָא טגעלפ םיטש עסיז ןייז .דימתמ רעסיורג ַא ןוא חומ לעב
 לָאמנייא ,םידמול עקירעביא יד ןופ תולוק יד ןשיווצ ןָאט ןרעכעה ,ןקידרעּפָאה

 "לופַאב םיא טָאה ענליוו ןופ ?יחרזמ, רעד זַא ,ןעוועג דוס הלגמ רימ רע טָאה

 ,ןישזָאלָאװ ןיא "יחרזמה ץולחה, ןופ ףינס ַא ןריזינַאגרָא לָאז רע טקיטכעמ
 יִּפ לע ךָאד ןענעז טיילעגנוי עגיה יד : טגרָאזַאב קרַאטש ןעוועג רעבָא זיא רע
 -גיירַא םינלעב הבישי רעד ןיא ןעניפעג ךיז ןלעוו'ס ביוא סייוו רעוו .עיירפ בור

 .עיצַאזינַאגרָא רעמורפ ַא ןיא ןטערטוצ

 ךיא -- :טגָאזעג בָאה ךיא .ןליפעג עניימ ןעמיוצ טנָאקעג טשינ בָאה'כ
 רעד טָא ףיא גנַאל ןיוש סיוא קוק'כ ,ןסילשוצנָא ךיז רעטשרע רעד ןיב
 יו ןעמענפיוא ךימ טסעװ וד ביוא ,ךעלקילג ןייז ךיא לעװ טציא ,טייהנגעלעג
 ןיא ןוא ,רעטפעלּפעג ַא יוװ ןגיוא רָאּפ ַא רימ ףיוא טלעטשעגסיוא טָאה רע .רבח ַא
 { רימ וצ ןָאטעג גָאז ַא טונימ רַאּפ ַא

 ? םיצולח יד ןופ ןטייקירעווש יד וטסייו ןעד יצ ? תמאב סע טסניימ ---
 ,ןסיוו ןזָאל רימ וטסעװ םעדכָאנ ןוא ,בשיימ םדוק ךיז יז

 ךיא בָאה טציא דָארג זַא -- טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה --- טשינ ןיימ ---
 עקילייה רעזנוא ןענרעל וצ רעגַאב ןיימ ,טירש ןקיזָאד םעד ףיוא ןסָאלשַאב ךיז
 ןגיטש לארשי ץרא וצ עביל ןוא הקושת יד רעבָא ,קרַאטש רעייז זיא הרות

 .רעביא ץלַא
 ; טכַארטרַאפ ךיז טָאה רע
 ןיא וד יו עניױזַא רָאּפ ַא ךָאנ ןעניפעג ךיז ןלעװ רשפא .,ױזַא בוא ---

 , ? הבישי רעד
 ,םירוחב-הבישי עטסעב יד ןופ םירבח יירד ןפורעגּפָא עקַאט ךיז ןבָאה דלַאב

 ןינע רעד זיא ךעלריטַאנ .גנונעּפָאה טימ לופ ןוא החמש אלמ ןעוועג ןענעז רימ
 ןטַאװירּפ ַא ןיא ןטלַאהעגּפָא רימ ןבָאה ןעגנוציז ערעזנוא ,תודוס-דוסב ןבילבעג



 ןליוּפ ןיא םיצולח 20

 רימ ןגעלפ לָאמַא ; טלגיררַאפ -- רעטצנעפ יד ,ןסָאלשעג רעיוט ןוא ריט .זיוה
 ןכלעוו ףיוא ,ןישזָאלָאװ ןופ רעטעמָאליק ַא -- ?גרַאב סקילַאיב,, ףיוא ןפערט ךיז

 ךיל ןייז -- טסעומש ןעמ יו טיול -- ןבירשעג ןבָאה לָאז רעטכיד רעד

 ."רוּפצה לא;

 ךיא רעוו ,ןפערטנעמַאזוצ עמייהעג ענעי ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו טציא ךָאנ
 -הבישי !טירש רעטסיירד ַא ןעוועג זיא'ס ,ליפעג ןביוהעג ַא טימ ןעמונעגכרוד
 ףיוא ןזָאל וצ ךיז טומ טַאהעג ייז ןבָאה ,ןבעל קיאור ַא וצ טניואוועג םירוחב

 ,ןדייל ןוא רעצ ןופ געוו ַא

 לָאז רעכעלטיא זַא ,טכַאמענּפָא רימ ןבָאה הרשכה יד ןענעדרָאוצניײא ידכ
 ןכָאנ ,הבישי רעד ןופ טמוקַאב רע סָאװ רעטלעג יד ןופ לייט ַא ןרעייטשייב

 -ייב ַאזַא ןופ ןַא ,ךיז טייטשרַאפ .הינסכא רעד ןיא ענייז תובוח יד ןלָאצסיױא
 ןיא ,םימוכס ערעסערג ןביילקוצפיונוצ תלוכיב ןעוועג טשינ רימ ןענעז רעייטש
 רַאפרעד זיא רבח ןיימ ,טייצ רעטשרע רעד ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה רימ עכלעוו
 ןפלעהסיורַא זנוא ןלָאז ייז ,ןטסיחרזמ יד -- םיטַאבעלַאב יד ןקריװַאב קעװַא
 טכירעגפיוא ןענעז רימ .ןפורעגּפָא ךיז ייז ןבָאה דיירפ רעסיורג רעזנוא ֹוצ
 רעד ןלַאפעג זיא סע .לַאטיּפַאק-טנורג ַא יװ ,רַאלָאד טרעדנוה טימ ןרָאװעג

 ,דימו ףכית ,תויהש ןָא ,טעברַא רעד וצ ןעמענ ךיז ןלָאז רימ סולשַאב
 ,ץַאלּפ ןקיסַאּפ ַא ןבוז טזָאלעגסױרַא ךיז טָאה רערעזנוא רָאטקורטסניא רעד

 ,רעציזַאב-טוג ןסיורג ַא ייב עדנערַא ןיא ןעמונעג ןבָאה רימ ,ןענופעג ןוא טכוזעג
 ,ןדָאב ןיטַאיסעד ןעצ

 ,רעקיצפופ יד ןיא דיא רעשיסקָאדָאטרָא ןַא ןעוועג זיא רעמיטנגייא רעד

 ןעטכַאלפעגכרוד ןעוװעג זיא לדרעב ןיילק ןייז .קיסקיוועג ךיוח ןוא רערַאד ַא
 ןעוועג זיא ?יקרוב עלַאמ, קרַאװלופ ןייז .רָאה ענרעבליז לסיב שּפיה ַא טימ

 ןעוועג טשינ זיא לייט רערעסעב רעד וליּפַא ןוא ,קיּפמוז סנטסניימ רעבָא ,סיורג
 -מורַא לגרעב ןקירדינ ַא רעביא ןגיוצעג ךיז טָאה רע .טעבראַאב קירעהעג יו
 עטלַא ןַא ,הריד סרעמיטנגייא םעד ןענַאטשעג זיא ןביוא ,רעדלעפ טימ טלגנירעג
 -ָאטס ייווצ ריא ןבענ ןוא ,דנַאלסור ןיא סעקטַאכ עשיפרָאד עלַא יו ,עדייבעג
 ןיא טניואוועג ןבָאה רעדניק יירד ןוא בייוו ןייז ,רעציזַאב-טוג רעד .סעלָאד

 ןטייווצ ןיא ; רעמַאק ַא ןוא עילַאס ַא ,ךיק ַא יו טנידעג טָאה סָאװ ,רעמיצ ןייא

 ךָאנ ןעוװעג ןענעז םעד ץוח ַא .רעטעברַא יד טניואוועג ןבָאה סקניל רעמיצ
 םענייא ןיא ,גרַאװטלַא ןוא סעטַאמש יילרעלכ טימ לופ ךעלמירדח עקניניילק ייווצ
 ,החונמ םוקמ ַא ןענופעג רימ ןבָאה ייז ןופ

 -ּפָא ןבָאה רימ .ףערטנעמַאזוצ רעזנוא ןעמוקעגרָאפ זיא חסּפ דעומה לוח
 ,"יקרוב עלַאמ; ןייק קעװַא רימ ןעייג גח ורסא זַא ,טכַאמעג

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה הצובק עקניניילק רעזנוא ןוא --- גָאט ןפיוא ץָארּפש ַא

 ןבָאה רימ תעב .שפנ רעקידעבעל ןייק --- רימ ץוחַא ,ליטשיַאש .ןעמוקפיונוצ

 :טרָאװ א ןלַאפ טזָאלעג זנוא ןופ רעצימע טָאה ,ןגָאװ םורַא טערָאּפעג ךיז

 ןופ ןּפַאכפױא ךיז טעװ לטעטש סָאד לייוו ,רעכיג ןכַאמ סע רימָאל ,םירבח;

 ןטלַאהקירוצ זנוא טעװ ןוא ףָאלש
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 טּפָארּפעגנָא רופ ַא ,טקידנערַאפ --- תונכה יד .ןעמונעג טשינ גנַאל טָאה'ס

 עלַאמ ןייק טזָאלעג ךיז טָאה םילכ ןוא גייצעג-טעברַא ,ןכַאז ענעדיישרַאפ טימ

 ןעמוקעג ןענעז ,דוס רעזנוא טסואוועג ןבָאה סָאװ ,םירוחב-הבישי רָאּפ ַא ,יקרוב

 ,םערָאװ -- קיצרַאה טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ ,ןטיילגַאב זנוא

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא'ס ,רָאלק-רעטיול טלעטשעג ךיז טָאה ןגרָאמ רעד

 טייצ ןופ טָאה לטניוו דניל ַא .טימעג סָאד טקיווקרעד סָאװ סנעניגַאב-גנילירפ

 "סױרַא טשרָאקָא טָאה סָאװ ,זָארג ןגנוי ןשירפ םעד ןָאטעג לטרעצ ַא טייצ וצ

 "עג ךיז טָאה ךעלעמַאּפ .רעטניוו ןרעוש םעד ךָאנ ןָאטעג ראּפש ַא ,טצָארּפשעג

 .דרע רעייז טרעקַאעג ןבָאה םירעיוּפ ואוו ,רעדלעפ ןשיווצ לרופ רעזנוא טּפעלש

 םעד ןגעװ רעצרעה עטזיורבעצ טימ טסעומשעצ ךיז רימ ןבָאה סגעוורעטנוא

 -גיײרַא ךיז טייקיטכירפיוא רעצנַאג רעד טימ טכַאמעגּפָא ןבָאה רימ : ןבעל םעיינ

 .הרות ןענרעל וצ טייצ ןעניפעג ךיוא ןוא טעברַא רעד ןיא שפנו בלב ןפרַאוװוצ

 טָאה סָאבעלַאב רעד ןעוו .טקנוּפ רעזנוא וצ ןרָאפרעד רימ ןענייז טָא ןוא

 ןבילבעג רימ ןענעז -- טרעשַאב זנוא זיא סָאװ ,"הריד, רעד ףיוא ןזיװעגנָא

 רעטצנעפ ַא טָאטשנָא .לרעמיצ לקנוט ןוא גנע ןַא ןעוועג זיא סע ; טעלעימשטירּפ

 ,ןזייא ןטרעװַאשזרַאפ ןוא טעטַאמש טימ ןפרָאװרַאפ ,ךָאל ןיילק ַא ---

 ןעמוקַאב רע טָאה ךיילג ,טצופעגסיוא ,טקיניירעגסיױא םיא ןבָאה רימ

 טנװַאדעג רימ ןבָאה ָאד :ןכַאז ךס א רָאג ראפ טצונעג זנוא ןוא תושדח םינּפ ַא

 עקילייה יד ןיא ןעוועג ןיישמ ,ארמג טָאלב רעזנוא טנרעלעג ,ןסעגעג ,גָאט ןדעי

 רימ ןגעלפ ןקיטכענ .ןעגנוטייצ ןוא רוטַארעטיל עשיטסינויצ טנעיילעג ,םירפס

 ,רעייש ןיא

 ןיא ןעמונעג ךיוא רימ ןבָאה ,טעטכַאּפעג ןבָאה רימ סָאװ רעדלעפ יד ץוח ַא

 ןבָאה רימ סָאװ ,זיוה םייב טרַאה --- ןיטַאיטעד ןייא -- דרע קיטש ַא עדנערַא

 ןיא עיצקעל עטשרע יד ןעמוקַאב רימ ןכָאה ָאד .יירענטרעג רַאפ טמיטשַאב

 -ףיוה יד ןופ רענייא ןעועג זיא רערעונוא רָאטקורטסניא רעד ,רוטלוקירגַא

 ןגיוא טימ ןוא רָאה ענעטקַאלפ טימ יוג רעקירעדינ רעטלַא ןַא --- םיתרשמ

 טקנוּפ רעבָא ,תקולחמ לעב ַא ןעוועג זיא רעיופ רעקיזָאד רעד .עקיצנַאלג ,עניילק

 ךיז רע טגעלפ טכייל זַא טקנוּפ ,סעכ ןיא ןלַאפנײרַא טכייל טגעלפ רע יװ

 ,ןעלציוו ךיז ,ןעגניזוצרעטנוא ןבָאה ביל רע טגעלפ טעברַא רעד ייב ,ןטעברעביא

 ,טלדנַאהַאב טוג רע טָאה זנוא ,ןסָאּפש

 רעד ןופ טינש םעד טּפַאכעג ןבָאה רימ ןוא ןעמונעג גנַאל טשינ טָאה'פ

 רעזנוא םורַא טפיוהעגנָא ךיז ןבָאה רעגייטש ,ןעלצרָאװ ,זָארג ןגיוטס .טעברַא

 .דרע רעטזָאלרָאװרַאפ רעד ןופ ןסירעגסיױרַא רימ ןבָאה ץלַא סָאד ,לדנטרעג

 סָאד לָאמ ןטשרע םוצ זנוא רַאפ ןעוועג זיא "טואימ תמחמ הצקומ , יו

 ןבָאה רימ ןעוו ןטייז עלַא ןופ טרַאּפשעג טָאה חוחינ חיר רעפרַאש ַא .ןקיטסימַאב

 יד ןּפָאטשרַאפ טזומעג ןבָאה רימ ,לַאטש ןופ יֵאנג טכיש ןטעפ םעד ןסירעגפיוא

 יד ,טלמוטעצ ,ןרױלרַאפ ןענַאטשעג רימ ןענעז טונימ ןייא רָאנ . . . רעכעלזָאנ

 רָאנ .ןעוועג ךישממ רימ ןבָאה ימ סיורג טימ ןוא סריא טרעדָאפעג טָאה טעברַא

 זנוא ןופ ןבָאה ייז .םירעּפ עגנוי ייווצ ןעמוקעגניירַא לַאטש ןיא ןענעז טָא
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 ייב זָאנ רעד טימ ןעמירק רימ יװ ןעזעג ןבָאה ייז ןעוו ,אלולטו אכוח טכַאמעג
 ,יָאנג עלדיוו רעדעי

 רימ ןענעז טסנרע ןוא ליטש .,סעװָאטַאק רעייז טרעמיקעג טשינ זנוא טָאה'ס
 טימ טמירקעג טשינ רעמ רעבָא ןבָאה רימ .טעברַא רעזנוא ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג
 טּפַאכעגסױרַא טָאה ,ייז ןופ רענייא ןעגנַאגעגוצ רימ וצ זיא גנולצולּפ ,זָאנ רעד
 ,טניירפ ,וצ ךיז קוק, :יירשעג ַא ןָאטעג ןוא עילבַארג עסיורג יד טנַאה ןיימ ןופ
 ןקילפ ןוא ןסייר וצ ןביוהעגנָא רע טָאה רוביד ידכ ךות ןוא *! טעברַא ןעמ יו
 םינּפ ןייז ,סעװרָאב ןענַאטשעג זיא רע ; רופ רעד ףיוא ןטיש ןוא טסימ סעילבַארג
 למעלפ ַא טימ טלקניפעצ ךיז ןבָאה ןגיוא ענייז ,קירוב ַא יוװ טיור ןרָאװעג זיא
 : רעטרעוו יד קידנלייצ ,טדערעג טָאה רע .ןוחצנ ןופ

 ,יָאנג ןייק טשינ ןוא ,רעטוּפ ךָאד זיא סָאד ,ריא יוװ טשינ ,ױזַא טָא ,ָאי --
 !סע ןוא םענ .שממ --- רעטוּפ

 ןָאטעג ףרָאװ ַא טָאה ּפָאלכ רעד ,ןרָאװעג טליפעגנָא רופ יד זיא ןיע ףרהכ
 ,םינּפ ןייז ןופ טעּפַאקענּפָארַא ןבָאה סייווש סנּפָארט .רעגיז ַא יו עילבַארג יד
 ךס ַא ךיז טָאה רע קיטנעק .קירעזייה ןעוועג זיא רע ,טשיװעגּפָא קנילפ ייז טָאה רע
 ,דיירפ ןופ טניישעג טָאה רע רעבָא ,טעװערָאהעגנָא

 רע .םשור ןקרַאטש ַא זנוא ףיוא טכַאמעג ןבָאה דייר יד ןוא וטפיוא ןייז
 -עג טשינ ךיז רימ ןבָאה ןָא טציא ןופ .ןירַא לטניּפ ןיא טקנוּפ ןפָארטעג טָאה
 םוצ ,ךעלביל ןרָאװעג זנוא זיא'ס :טרעקרַאפ טקנוּפ ,ןקיטסימַאב םייב טסואימ
 ,ןצרַאה

 סעװרָאב ,ךיש יד ןפרָאװעגּפָארַא רימ ןבָאה רעטעּפש געט רָאּפ ַא ןיא
 ; לקע ןייק טליפעג טשינ ןבָאה רימ ןוא יָאנג ןטכייפ םעד ןיא ןענַאטשעג רימ ןענעז
 ,טנעה עטעקַאנ יד טימ טקיטסימַאב רימ ןבָאה דלעפ סָאד

 לטעטש ןיא ,םָארָאדָאכ ןעגנַאגעג ןישזָאלָאװ זיא טייצ רעקיבלעזרעד ןיא

 ,טעברַא רעזנוא ןיא טריסערעטניארַאפ ןוא טריגירטניארַאפ ןעוועג ןעמ זיא
 ןיא ןסילשנָא ךיז טלָאװעג ןבָאה ןוא טייל עגנוי ןעמוקעג זנוא וצ ןענייז'ס

 ייֵז ןדייס ,םירבח עיינ ןייק ןעמונעגפיוא טשינ ןבָאה רימ רעבָא .הצובק רעזנוא
 ,טָאטש ןיא הרשכה עקיטסיײיג ַא טכַאמעגכרוד ןבָאה

 ענליוו ןיא "יחרזמ, ןופ עידיסבוס עניילק ַא ןעמוקַאב טלָאמעד ןבָאה רימ
 רימ ןבָאה גנַאזעג ןוא תובהלתה ,דיירפ טימ ; העירז טפיוקעגנייא ןבָאה רימ ןוא
 גנעל יד ,ןטייב קיצנאוצ טרעדנוה טלייצעג טָאה סָאװ ,ןטרָאג םעד טײזרַאפ
 ,ןסקַאװעצ ןייש ךיז ןענעז ןטייב יד .טירט קיצרעפ ןעוועג זיא טייב רעדעי ןופ
 ןוא סקַאלפ ,רעבָאה טימ רעדלעפ עקירעביא יד טייזרַאפ רימ ןבָאה םעדכָאנ
 ךיז ןבָאה רימ יו םעדכָאנ ןוא ,טעברַאעג רימ ןבָאה טנוװָא זיב ירפ ןופ ,לפָאטרַאק
 ךָאנ ןענרעל וצ טלעפרַאפ טשינ רימ ןבָאה ,טרעטַאמרַאפ םייח ַא טרעקעגמוא
 ןעמוקעגסיוא זיא הבישי רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא תמא .ארמג טַאלב ַא בירעמ
 ערעזנוא ןיוש ךָאד ןבָאה רעבָא ,קידכעבענ ןוא קיטשינ רערעזנוא דומיל רעד
 "םימשל ובל ןוכיש דבלבו טיעממה דחאו הברמה דחא; :טגָאזעג ל"ז םימכח
 רעקינייו טנרעל סָאװ רענייא ייס ,ךס ַא טנרעל סָאװ רענייא ייס -- ('ה תוכרב)
 ,למיה םוצ ץרַאה ןייז ןייז ןווכמ לָאז רֶע זיא רקיע רעד ---
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 זיא סיז-קיצרַאה יו ,תבש ןופ השודק יד טריּפשעג רימ ןבָאה סרעדנוזַאב

 טייקילייה ַא .עינַאװערָאה ןוא עצַארּפ ןופ ךָאװ רעצנַאג ַא ךָאנ ורּפָא רעד ןעוועג

 רימ ןעוו העיקש ךָאנ קיטיירפ ךיילג ןעמונעגכרוד זנוא טָאה שפנה תוממורתה ןוא
 גהנמ ַא טלעטשעגנייא ךיז טָאה'ס .ןָאטעגרעביא ןוא ןשַאװעגמורַא ךיז ןבָאה

 ןציז וצ גונעת א ןעוועג שממ זיא'ס .רעציזאב-טוג ןשידיא ןופ שיט םייב ןסע וצ
 ןַא ,סָאבעלַאב רעד .תורימז ןעגניז ןוא החפשמ רענעדײשַאב רעד טימ ןעמַאזוצ
 טָאװ ךעלקילגרעביא ןעוועג זיא םימכח ידימלת ריקומ ַא ,דיא רעשיסקָאדָאטרָא
 טָאה עקַאט רע .קַאמשעג ןייז טיול ןשטנעמ טקישעגוצ םיא טָאה אוה ךורב טָאג
 ,הרות ןיא שודקה םוי םעד ןעגנערברַאֿפ ןעמַאזוצ ןלָאז רימ ןטעברַאפ זנוא
 ,הדועס ןוא החונמ

 רימ ןבָאה ָאד .זנוא ןופ טייוו טשינ טנטָאשעג ךיז טָאה דלַאװ רעטכידעג ַא
 עטשרע עריא ןפרָאװעג טָאה ןוז יד רָאנ יװ ,ירפרעדניא תבש ןדעי טנוװַאדעג
 טשינ זנוא טָאה רענייק .הנווכ טימ ןייז ללּפתמ טנַאקעג רימ ןבָאה ָאד ,ןלַארטש
 ןלערט יד ןוא טרעשטיווצעצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלעגייפ יד ץוח ַא ,טרעטשעג

 ןרָאװעג לופ זיא ץרַאה סָאד ,תובהלתה רעזנוא טמַאלפעצ רעמ ךָאנ ןבָאה ערעייז

 "עג ליטשרעדניא ךיז ןבָאה רעמיוב יד ךיוא ,ןליפעג ענייר ןוא ערעטיול טימ
 רעזנוא ןיא ןייז לבלבמ טלָאװעג טשינ זנוא תמאב ןטלָאװ ייז יו טקנוּפ ,טעדוס
 ,הליפת רעט'קבד'רַאפ

 ,טייזרַאפ עלַא ןעוװעג ןענעז רעדלעפ יד .טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה'ס
 טַאהעג טשינ ןבָאה רימ .רבח ןייא ןופ החגשה יד גונעג ןעוועג זיא ןטרָאג ןרַאפ
 "גייא ןלָאז רימ ,ןליױפַאב טָאה רערעזנוא רָאטקורטסניא רעד ,ןָאט ֹוצ סָאװ רעמ

 ןקישּפָא זנוא ןעמ טעוװ ןטרָאד ןופ ,ןישזָאלָאװ ןייק ןעמוק ןוא ןכַאז יד ןקַאּפ
 דלא ַא ןיא

 טימ טזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה רימ ןעוו ערעטצניפ ַא טכַאנ ַא ןעוועג זיא'ס
 טָאה ןעמוקעגנָא ןטרָאד ןענעז רימ ןעוו .ץַאלּפ-טעברַא םעיינ רעזנוא וצ רופ ַא
 זנוא טָאה רע .תופי םינּפ רבסב רעעזפיוא רעשידיא רעד ןעמונעגפיוא זנוא
 ַא ןסייהעג רע טָאה םעדכָאנ .ףרָאד ןיא הריד א ןכוזסיוא ןלָאז רימ ט'הצע'עג
 ,געוו םעד ןזייוו ןוא ןטיײלגַאב זנוא לָאז רע רעיוּפ ןגנוי

 "ףיט ךעלעגעטש עלָאמש ענעגרָאברַאפ ןיא ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענעז רימ
 רעייז עכעלטע ףיוא ןזיוועגנָא זנוא טָאה רע ןענַאװ זיב ,ןײֹרַא דלַאװ ןיא ףיט
 ,רעטעמ ַא ןופ גנעל רעד ןיא ןדיינשוצ טפרַאדעג ייז ןבָאה רימ .רעמיוב עקיד
 ןבָאה רימ .קיטש ןופ ןעוועג זיא טעברַא יד .ןרדססיוא ייז ןוא ןקַאהעצ םעדכָאנ
 א ןעגנודעגּפָא ןבָאה רימ ,ןטלַאּפש וצ ייז רעווש ןייז טעװ רעמָאט ןקָארשעג ךיז
 ,הכאלמ רעד וצ ןעמונעג ךיז ןבָאה רימ ןוא סייב ַא טּפַאכעג ,ףרָאד ןיא הריד
 טגנערטשעגנָא ךיז ןבָאה רימ רעכָא ,דימ ןעוועג רימ ןענעז ףָאלש ןָא טכַאנ ַא ךָאנ
 ןבָאה רימ ,העש ייווצ רעבירא ןענעז ןעוו-סָאװ רעדייא ,טעברַאעג רעטייוו ןוא
 ןקורט לקיטש א ףיוא ןקעלק םיוק טעװ טסנידרַאֿפ רעזנוא זַא ,ןעזעגמורַא ךיז
 ףימ ?ןגָאז ןשטנעמ ןלעװ סָאװ .ןעוועג רעצמ קרַאטש ךיז ןבָאה רימ .טיורג
 רימ ןבָאה טימעג ןכָארבעצ א טיִמ .תבש הרע זיא'ס זַא ,טנָאמרעד ךיז ןבָאה
 ,םייה ַא טלייאעג ךיז
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 רָאנ יו ןוא ,ץרַאה רעזנוא ןיא ןעגנַאגעגפיוא גנונפָאה עיינ ַא זיא קיטנוז
 יד טימ עטרעטנומעגפיוא -- סױרַא רימ ןענעז טקיטכילעצ ךיז טָאה חרזמ רעד
 םיוב ַא .לזמ רעמ טַאהעג רימ ןבָאה לָאמ סָאד ,טעברַא רעד וצ --- קעה ןוא ןגעז

 רעטצניפ ןרָאװעג זיא'ס ןעוו ןוא ,ןטלָאּפשעצ ןוא טצעזעצ רימ ןבָאה םיוב ַא ךָאנ
 רימ --- ראּפתהל ונידי ישעמ --- ץלָאה עטקַאהעצ זייוו-תורוש ןגעלעג ןענעז --
 ,הכאלמ רענעוטעגּפָא רעד טימ ןעמונעגרעביא ךיז ןבָאה

 זיא ערעזנוא הסנכה יד .רעווש ןלַאפעג זנוא זיא דלַאװ ןיא טעברַא יד
 ַא ךָאנ טראגעג ןבָאה רימ .טגָאנעג זנוא טָאה טײקמַאזנייא יד ןוא םוצמיצב ןעוועג
 יד ןיא ןענופעג טשינ סע ןבָאה רימ ,טייקנדירפוצ עקיטסייג ַא --- ינחור קוּפיס
 ,.סעּפָאלכ עטבערגרַאפ ,עקידמשוגמ יד ןשיווצ ףרָאד ןיא טשינ ןוא ןטײקפיט-דלַאװ

 ײז ;שינעטער א ןעוועג םירעיוּפ יד רַאפ זיא ףרָאד ןיא ןעמוק רעזנוא
 ,ףרָאד ןכעלטסירק ַא ןיא ןדיא סעּפע ןעוט סָאװ ןייטשרַאפ טנָאקעג טשינ ןבָאה
 ,טלַא ךיא ןיב רָאי קיצכעז ןוא סקעז; :טגָאזעג זנוא וצ טָאה יוג רעטלַא ןַא
 ןפיױלטנַא ןלָאז ריא יו ןדיא זַא ,ןעזעג ןוא טרעהעג טשינ לָאמנייק ךָאנ בָאה'כ

 ןשיוצ ןצעזַאב ךיז ןעמוק ןוא רעכַאמ ןוא רעכַאש ןופ ןבעל ןשיטָאטש ןופ
 ...סעּפע טימ סע טקעמש רעכיז .רעטעברַא עטושּפ יו ןריפ ךיז ןוא םייוג
 -יטקַארּפ וצ ָאד ןעמוקעג טייז ריא ןוא עניטסעלַאּפ ןייק ןרָאפ ריא טליוו יאדווַא

 ,שינעטער רעד ףיוא דײשַאב םעד טסואוועג עלַא ןבָאה ןכיגניא רָאג ,.,.ןריצ

 ןבָאה לָאמנייא טימ .עינַאװערָאה ןוא ימ ןיא געט יד קעװַא ןענעז ױזַא

 תוריּפ יד .,יקרוב עלַאמ ןייק ןרעקמוא ךיז ןלָאז רימ ווירב ַא ןטלַאהרעד רימ
 ןוא ןסײרּפָארַא ייז ףרַאד ןעמ ןוא ,ןרָאװעג קיטייצ ןיוש ןענעז האובת יד ןוא
 סָאװ טנַָאמעגנייא ,סעכעבעב ערעזנוא טקַאּפעגניא רימ ןבָאה לענש ,ןדיינש
 ,ףרָאד םענופ קעװַא ןענעז רימ ןוא תובוח יד םירעיוּפ יד טלָאצענּפָא ,זנוא טמוק'ס

 ןענעז רימ ןעוו ןוא .געוו ןיא טּפעלשעג ךיז רימ ןבָאה טכַאנ עצנַאג ַא
 רַאפ ןבָאה'ס .טקיטכילעצ ךיז חרזמ רעד טָאה ,יקרוב עלַאמ ןייק ןעמוקעגנָא
 ,ייז רעביא טור הכרב סטָאג ןוא ,ןטרָאג רעד ןוא רעדלעפ יד טכיוטעגפיוא זנוא
 ךיז ןבָאה סָאװ סעטרבח ןוא םירבח עיינ ןענופעג רימ ןבָאה הצובק רעד ןיא
 ןפיוקרַאפ ןוא ןעלמַאזנייא ןעמונעג ןבָאה רימ .זנוא ןיא ןסָאלשעגנָא ןשיווצניא
 יד ףיוא טזָאלעג ךיז רימ ןבָאה ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ .ימ רעזנוא ןופ טכורפ יד

 ןבָאה עלַא .האובת רעזנוא טצעזעגּפָא רימ ןבָאה ןישזָאלַאװ ןיא ךיוא ,ןדירי
 ,ןרעג רעייז זנוא ייב טפיוקעג

 רימ ןעוו .הילע וצ טקיטעטשַאב זנוא ןעמ טָאה טייצ רעצרוק ַא ךָאנ
 -עגסורַא לטעטש עצנַאג סָאד זיא ,ןייז וצ הלוע ידכ ןישזָאלָאװ טזָאלרַאפ ןבָאה

 ;בייו ןוא ןַאמ ,גנוי ןוא טלַא ,טייק ןוא דניק -- ןטיײלגַאב וצ זנוא ןעגנַאג
 ןייז הכוז ןלָאז רימ ןשטנואוועג ןוא דיירפ רעזנוא טימ טיירפעג ךיז ןבָאה עלַא
 ,דרע רעקילייה רעד ףיוא ןצעזַאב וצ ךיז

 (1929 ,"הביתנ;)
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 ט פ ַא ה . א

 הרשכה רעשיצוביק רעד ןופ קיטירק

 ןשיווצ ,בתכב ייס ,הּפ לעב ייס טקירדעגסיוא ןרעוו סָאװ ,רעטרעוו יד ןופ
 ענעמונעגנָא יד סױרַא טנייש --- "ץולחה, ןופ ןרָאטקורטסניא ןוא רעריפ יד
 עשיצוביק יד זיא הלוע םעד ןייז וצ רישכמ געוו רעקיצנייא רעד זַא ,גנוניימ
 ץוביק ַא ןיא טבעלעג טשינ ןוא טעברַאעג טשינ טָאה סָאװ רעד ןוא ,הרשכה
 ,הילע וצ ןרעו טקיטעטשַאב טשינ לָאז -- רָאי ןייא תוחּפחה לכל תולג ןיא
 ,ןלַאֿפ-טמַאגסיוא עסיוועג ןיא ץוחַא

 ךָאנ םיצולח יד ןלושוצסיוא ןליו רעקיזָאד רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ |

 ַא ןוא עמרָאנ רעכעלטפַאשלעזעג ,טעברַא ןופ םישזער ַא וצ תולג ןיא קידנעייז
 ,ןסירגַאב וצ םערָאװ טרעוו רעכיז זיא -- ןבעל ןקיד'תוטתושב

 ךעלגעמ זיא רָאי ייווצ ןיא טשינ ןליפַא ןוא רָאי ןייא ןיא טשינ ,ךעלריטַאנ

 "געטשלופ ןופ ןבעל ַא ,רעגייטש-סנבעל ןוויטקעלַאק ַא וצ ןשטנעמ ןדליבוצסיוא
 ךנַאל ןיא םיצוביק ןוא תוצובק יד .טפַאשביל ןוא ןוצר ךותמ טייהניילג רעקיד
 "מוא רעד ףיוא טקוקעג טשינ -- ןזיוַאב טשינ רעדייל ץלַא ךָאנ ןבָאה אפוג
 ןוויטקעלָאק ןיא ןבעלוצנייא ךיז רָאי 15 עטצעל יד גנוגנערטשנָא רעכעלדימרעד

 ,םיא ןיא ןבעלסיוא ןצנַאגניא ךיז רקיע רעד ןוא רעגייטש-סנבעל
 וצ רעיוא םעד וצ טסציּפש וד ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש יד ךרוד וטסרָאפ

 יד וצ ,לארשי ץרא ןיא ךיז טפַאש סע סָאװ ,ץלַא ןגעוו ןסעומש ןוא דייר עלַא יד
 ןעגנוריטַאש עריא עלַא טימ טפַאשרעטעברַא רעקיטרָאד רעד ןגעוו ןפירדגַאב
 טסּפַאכ וד : טעמוא ןַא ריד טלַאפַאב --- ריא ינגל םירבח יד ןופ לעטשנייא םעד וצ
 "גוניימ ענעמונעגנָא ןוא עטמיטשַאב וצ עיסנעטערפ א ,טייקיטייצ-טשינ ַא ףיוא
 ןקידלמוט ,ןקידװעיירש א ןיא טגָאזעגסיױרַא טייצ וצ טייצ ןופ ןרעוו סָאװ ,ןעג
 סָאװ ,טימעג רענעדײשַאב ןוא רערענַאיצולַאװער רעטמיוצעג רעד זיא ואוו .,ןָאט
 סָאװ סָאד תוחּפה לכל ןכיירגרעד וצ --- תוחופ עקיטסייג עשכעלרעניא טימ טליצ

 וטסרעה ןטלעז רעייז ?הילע רעטייווצ רעד ןופ ץולח רעד טכיירגרעד טָאה סע
 רעניילק רעד רַאפ וליפַא ןוא בשומ ןרַאפ גנוקיטכעראב זיא סע ערעסָאװ ץולח ןופ
 רעסיורג רעד רַאפ םויטַאנַאפ ןקרַאטש סױרַא רע טזייו בור יפ לע ; הצובק
 טבעלעג ריא ןיא טָאה סָאװ ,לארשי ץרא ןופ רבח רעד יװ רעמ ךָאנ ,הצובק
 ,גנַאל ןרָאי

 ןפיוא טריזַאב טשינ זיא ןבעל-הצובק םוצ גנובערטש עקיזָאד יד רעבָא
 ןשימָאנָאקע ןפיוא טריזַאב רעכיג זיא רָאנ ,שעדיא רעד ןופ חוכ טימ ןבעל וצ ןליוו
 ,קימָאנָאקע רעשיצוביק רעד ןיא טקעטש סָאװ ,ןצונ ןשיטקַארּפ םעד תמחמ ,דוסי
 לכ םדוק טרעטכײלרַאפ סָאװ ענומָאק ַא ,עיצַארעּפָאָאק ַא יו הצובק יד טעז ןעמ

 ,טייקכיילג ןופ םרָאפ עכעלטפַאשלעזעג ַא ךיוא זיא ןוא ,םויק ןרַאֿפ ףמַאק םעד

 .עיצַאטָאלּפסקע ןָא
 ץרא עשיפיט ַא זיא הצובק יד !קיטכיר טשינ ןיטולחל זיא סָאד רעבָא

 ,אפוג טייקכעלקריוו רעד ןופ ןסקַאװעגסױרַא זיא סָאװ ,גנוניישרעד עקיד'לארשי
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 זיא ןוא לָאר ערעסערג ַא ָאד טליּפש טנעמָאמ רעכעלשטנעמ-רעוויטקעיבוס רעד
 ,רעלַאיצָאס רעד יו רעקיטכיוו

 קיגנעהּפָא זיא ,גלָאפרעד ריא ןוא םרָאפ ריא ,טפַאשלעזעג יד : רעכעלטייד

 .עפוטש-סגנולקיװטנַא רעכעלשטנעמ-שילַארָאמ ןייז ןופ ןוא אפוג רבח ןופ

 ןפיוא ןריטנעירָא ךיז גנוגעװַאב עשיצוביק יד ףרַאד רשפא ? סייוו רעוו ןוא
 ,םוטעמוא ךיוא רָאנ ,ןיילַא זנוא ייב רָאנ טשינ .דיחי ןפיוא ,טנעמעלע ןוויטקעיבוס

 ,דנַאלסור ןטיײרפַאב ןיא :גנוניישרעד עקירעיורט ,ענדָאמ יד ךָאד רימ ןעעז טָא

 ליפיֹוזַא ןבָאה ןרָאטקַאפ-סגנוריגער ןוא עכעלטפַאשלעזעג עלַא יד ואוו -
 טשינ ייז ןבָאה ךָאד ןוא --- ,ןזָאכלָאק עכעלטפַאשטריװדנַאל יד טּפוטשעגרעטנוא

 ןרעלקרעד סע ןעמ ןָאק סָאװ טימ .קלָאפ םעניא ןעלצרָאװ עפיט ןייק ןגָאלשעג

 ? דוסי רעוויטקעיבוס רעד טלעפעג ןטרָאד טָאה'ס סָאװ םעד טימ טשינ ביוא
 ןוא גנוגעװַאב יד ןייז םצמצמ ןפרַאד רימ זַא ,טשינ ָאד ךיז טלדנַאה'ס

 ןצונסיוא ףרַאד ןעמ :ךפיהל .הלוגס ידיחי רַאפ זיולב רָאנ זיא הצובק יד זַא

 ףדנעטשמוא עקידנפלעהסיורַא עוויטקעיבָא עלַא ןיא ראּפשנָא ןַא ןעניפעג ןוא
 טעמכ טָאה ןוא ןָאטעג ראּפש ַא טָאה גנוגעווַאב יד ןעוו טציא אקווד רעבָא
 עשיצולח יד ןטלַאהפיוא ןוא ןטיהּפָא ןעמ ףרַאד -- ןעזסיוא ןשיכיטס ַא ןעמונעגנָא
 ,געוו רעזנוא ןענײשַאב ןוא ןטכױלַאב ןפרַאד ייז ןוא ,תודוסי

 יד זיא סָאװ :ןעלבירג ןייא ןיא ךיז ןעמ טלַאה לארשי ץרא ןיא ןטרָאד
 ןוא ןפרַאדַאב יד רַאפ ןסַאּפ ןטסײממַא לָאז סָאװ ,םרָאפ-עיצַאזינַאלָאק עטסעג

 עקיזָאד יד --- !טפַאשרעטעברַא רעד רַאפ ןוא קלָאפ ,דנַאל םענופ ןסערעטניא
 ,תולג ןיא טשינ טריטסיזקע עגַארפ

 ןוא ,עקיצונ רעמ ,ערעסעב ןייק ןייז טשינ ךָאד ןָאק ןעמונעג ךות ןיא
 ןייז ןפרַאד םיצוביק עקיזָאד יד .הרשכה עשיצוביק יד יוװ גנולושסיוא עשיצולח
 וצ ןרינילּפיצסיד ךיז ףרַאד ץולח רעד ואוו ,לארשי ץרא ןיא יד וצ ךעלנע
 ךיז ןוא טפַאשרעטעברַא רעקיטרָאד רעד ןופ ןטרעװ יד ןברעוורעד ,טעברַא
 ,"םידבועה תרבח, רעד ןופ רעגריב ַא ןרעוו וצ ןטיירג

 טנַאזעג טָאה ללהנ ןופ הפי רזעילא םידבוע יבשומ יד ןופ גָאלָאעדיא רעד
 טשינ ךיוא זיא ,הצובק רעד ןיא ןבעל וצ לגוסמ טשינ זיא סָאװ רבח רעד;
 ןעמרָאפ-עיצַאזינָאלָאק עלַא זַא ,רָאלק זיא ןפוא לכב ,"בשומ ַא ןיא ןבעל וצ לגוסמ
 ,תולג ןיא הרשכה רעשיצוביק רעד ףיוא סיוא ןקוק דנַאל ןיא

 ןופ רעבָא ,תועד יקוליח ןייק ָאטשינ ,ךיז טכַאד ,ןענעז טקנוּפ םעד זיב
 סע סָאװ ליפעג-תוירחַא ןופ גנונָאטַאב יד רעקרַאטש טרעוװ --- ןָא טקנוּפ םעד
 ,הרשכה רעוויטקעלָאק ןופ רעגנעהנָא יד ךיז ףיוא ןעמענ

 "וביק ןשיװצ גנַאהנעמַאזוצ רעגנע ןַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,ןגָאז רימ ביוא
 ןרעוו םיצוביק-הרשכה יד !ַא ,ןייז הדומ רימ ןפרַאד ,הילע ןוא הרשכה רעשיצ
 ַא וצ גנַארד םענעגייא ןוא ןעיירפ ַא ןופ דוסי ןפיוא טריזינַאגרָא דימת טשינ
 ,לארשי ןייק ןייז וצ הלוע ןליוו םעד בילוצ בור יּפ לע רָאנ ,ןבעל קיד'תופתושב
 םיא ,רבח םעד ןענעקרעד וצ ךעלגעממוא זיא גנַאװצ ןופ רעפסָאמטַא ַאזַא ןיא ןוא
 ןייז ןרילומיטס ,עיגרענע ןייז ןפורסיורַא ,ןבעל וויטקעלָאק ַא וצ ןעיצרעד

 ןעמוק ןָאק סָאד ,םירבח עקירעביא יד טימ ןבעלוצנייא ךיז ןליוו ןוא וויטָאיציניא
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 ןשירעפעש ןטימ ןעמונעגכרוד טרעוו דיחי רעכעלטיא ןעוו ,דיירפ-סנבעל ןופ זיולב

 "יווידניא יד ןענָאטַאב ןָא ךעלגעמ טשינ זיא סָאװ ,עעדיא רעד ןופ רעטיצפיוא
 ,ןליוו ןעיירפ םעד ןָא ,טעטילַאוד

 וזיא הצובק רעד ןיא ןבעל םענעגנואוצעגפיורַא ןַא ןופ אצוי לעוּפ רעד

 רָאנ ,טשיג ןריסערגָארּפ ןוא טשינ ךיז ןעלקיוװטנא םירבח יד סָאװ רָאנ טשינ
 טַאטלוזער ןיא ןוא טפעװעגסיוא ,טסַאלברַאֿפ טרעוו אפוג עעדיא יד סָאװ ךיוא
 ,לקניוו ןייז ןיא רערעדעי -- ןשטנעמ יד זייווכעלסיב ךיז ןעייגעצ --- ןופרעד

 "סיוא ךיז לָאז גנוגעװַאב יד זַא ,ןליו רימ סָאװ םעד בילוצ ביוא ןוא

 רימ ןפרַאד ,םיצוביק-הרשכה יד ןרעמרַאפ וצ ןעגנואווצעג רימ ןענעז ,ןרעטיירב
 ויטַאיציניא רעד ףיוא טיובעג ןייז ןלָאז ייז זא ,ןעגנוגנערטשנָא עלַא ןכַאמ ךיוא
 םדוק ןפרַאד רימ .אפוג םירבח יד ןופ תוררועתה רעקידנעטשטסבלעז רעיירפ ןופ
 ןלופ ןוא ןליוו םענעגייא ןטימ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,עקינעי יד ןעניז ןיא ןבָאה לכ
 ,ץוביק ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא ןיײזטסואווַאב

 ןעמענפיוא הצובק רעייז ןיא ןלָאז ייז זַא ,ייז וצ ןייטשוצ טשינ ןפרַאד רימ
 ךיז לָאז הצובק יד זַא ,ןעגנַאלרַאפ טשינ ךיוא רָאט ןעמ .םירבח עטנַאקַאבמוא
 רעסערג טעוו יז ביוא ,ןשטנעמ ןופ סולפוצ ןכעלרעסיוא ןַא ךרוד ןרעטיירבסיוא

 לָאז יז זַא ,רעסעב זיא -- טשינ אלא !בוט המ ןיא -- אפוג ךיז ןופ ןרעוו
 ,הביבס רעגנע ןַא ןיא ןריזילַאטסירקסיױא ךיז

 ןוא ןדנעטשמוא ענױזַא ןפַאש וומ ןעמ :טרּפ רעקיטכיוו א ךָאנ ןוא
 טשינ טניול ייז ןופ רעקירדינ ןוא רעקיצניוװ סָאװ ,ןעגנוטכירנייא עלַאמינימ
 ַא ןַארַאפ ךָאנ זיא לארשי ץרא ןיא בוא .וואורּפ ןימ ַאזַא הליחתכל ןבױהנָא
 טָאה הרירב ַא !אלימ זיא ,ןעגנוגנידַאב עלעירעטַאמ ערעווש יד ןיא לכש לקיטש

 עכעלשטנעממוא עכלעזא רעטנוא םיצוביק -חרשכה יד ןיא ןבעל רעבָא ? ןעמ

 עקיטסייג יד ןעװעלכַאטרַאפ ,עיגרענע עצנַאג יד ז'רטּפ'קעװַא : טסייה ןעגנוגנידַאב
 ,טרעטַאמרַאפ ,טעשטומעגסיוא לארשי ץרא ןייק ןעמוק ןוא תוחוכ עשיזיפ ןוא

 ,םירבח יד ןופ ךס ַא סָאװ ןרעלקרעד טימרעד עקַאט ןעמ ןָאק רשפא
 ןיא ןעמוק ייז רָאנ יו זיא ,תוקחד ןיא הרשכה ַאזַא טכַאמעגכרוד ןבָאה עכלעוו
 ןטכיזסיוא ערעסעב ךיז ןכַאמ'ס ןעוו ןוא .םזילַאעדיא רעייז סיוא ךיז טּפעװ ,דנַאל
 ףרָאד ןיא טשינ טייג ןעמ ןוא ןויסנ םעד ןייטשייב טשינ ןעמ ןָאק ,טָאטש ןיא
 ךיז ליוו ןעמ ןוא דימ טושּפ זיא ןעמ .ערעווש ןענעז ןדנעטשמוא יד ואוו ,ןירַא
 .ןעורטיוא לסיבַא

 ךיוא בייחמ זיא בַאטשסאמ ןרעטיירב ַא ףיוא םיצוביק ענױזַא ןפַאש סָאד
 ןבעל ַאזַא ךרוד ןוא ןבעל אזַא ןופ .טייקיטעט-גנואיצרעד ןוא "רוטלוק עפיט ַא

 ןפרַאד ייז .ןטרעוװ עלַאיצָאס עייג יד ,טעברַא ןופ רוטלוק יד ןברָאװרעד טרעוו
 דיחי םעד ןשיווצ ,ורבחל םדא ןיבש ןעגנואיצַאב יד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוק

 אפוג ךיז יבגל רקיעב ןוא ,טפַאשלעזעג רעד ןוא

 ןופ ץרַאה ןיא -- ןָא טונימ רעטשרע רעד ןופ -- ןריוויטלוק ףרַאד ןעמ

 ןייק ןטָארעג טשינ ןָאק גלָאפרעד ןשימָאנָאקע ןא ןָא זַא ,שינטנעקרעד יד רבח

 .תיב ףלא רעזנוא זיא סָאד ,עיצַאזינָאלָאק םוש
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 ,ךָאי ןכעלטפַאשטריװ ןוא ןלַאיצָאס ַא ףױרַא טפרַאװ ןבעל-הצובק סָאד
 ףרַאד סָאד .טפַאשטריװ עלעודיווידניא יד יו רעמ רשפא ןוא רעקיצניו טשינ
 רעקינירו ןופ טשינ .ךעלגעט-גָאט םיצוביק-הרשכה יד ןיא טרזחעגנייא ןרעוו
 טשינ טנדרָאעגניא זיא רע טייו יו -- רעגייטש-סנבעל רעד זיא תובישח
 ,שיטעטסע ןוא קיד'הולש ,קיד'החונמ רעבָא ,ליטש-קיאור טשינ ביוא ,שירעיירש
 ,הצובק יד ןפַאש וצ ידכ ןעגנוגנידַאב עקידנעוװטיונ ןענעז םיטרּפ עלַא יד טָא
 טלָאמעג טשינ ןָאק'ס ןכלעוו ןָא ,הצובק רעד ןופ שטנעמ םעד ןקיטלַאטשעג וצ

 ,הצובק יד ןייז

 (1926 ,יל "דיתעה;)



 ט ע ב ר ַא * ר ו ט ל ו ק

 ןאמ כיפ בקעי

 תויצולח ןגעוו

 (ןעטנע מנַאר פ)

 םעד רַאפ םילכ יד ךױא ראג ,עײנ סָאד ופַאש רַאנ טי טסײה ץולח א ןײז  .א

 הןײלִא ךיז ןפאש -+ סעיג

 .טעדנעװשרַאפ ןײיז ליװ סָאװ ,טפארק טיג ;טײקשידלעה טינ זיט תהיצולס .3

 ,הרובג עטיהענּפַא ,הרובג ענעטלַאהעגנײא טסײה תויצולח

 .טרעפטנעעג רָאֹנ סטגערפעג טיג -- טסײה םתהיצולח יג

 ,עיגָאלָאעריא עײב יװ ,טקגיטסגיא רעדנכַאטרע רעמ זיא זתוהיצולח

 ,סםזילטודיװידגיא ןעטרעּפרעקרַאֿפ טפ תגרדמ עכיױוה ַאזַא ןיא תהיצולח ,1

 ןפמעטאב ןיוש סיא געמ יז זַא

 .יאימ ליפיח ,רעס יז -- טסײה ץולח .ה

 .ןרעוו ראו יז טינג -- טסײה ץולס 4

 .םיבר טשל ןיא יװ ,דיסחי ןש7 ןא רענעש טגנילק ץולח טרַאװ סָאד י

 .טַאט הפ סםסיטַארטַאטסירא ס8 תויצולסח .ה

 .םיבר ןוא דיחי ןשיװצ טכיװעגכײלג סָאד זיא תויצולח .8

 .ליגדגע טיג ,געװ רָאֹנב ןעז -- טסײה ןייז ץולח 2

 רענעטלאהַאב ריא -- המוא רעד והפ טסולסרעביא רעד זיא תויצולס .אי

 ן(טײב עסיורג רַאפ טרעזער

 .ךיז רעביא ךיז טיפ . טסײה תויצולח בי

 (1925 ,לירּפַא 13 ,ץיװָאנרעשט ,14 ,טעברַא ןוא דרצ
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 ןַאסלענע צ א ק .ב

 רוטלוק ןופ ןָאפ יד ןביהפיױא

 ,גיצנַאד ןיא גנוטַארַאב -טלעוו-"ץולחה, רעד ףיוא עדער ַא ןופ ןטנעמגַארפ)

 (1927 ןיא

 ,טביולגעג ןבָאה -- לארשי ץרא ןיא -- רימ ןעוו ,ןטייצ ןעוועג ןענעז סע

 רענעי זַא ,טביולגעג ןבָאה רימ ; תורצ יילרעלכ ןגעק ץוש ַא זיא לארשי ץרא זַא

 ןעלצרָאװנייא ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,טקניטסניא רעפיט רענעי ,חוכ
 דנַאטשמיא זיא -- טעברַא ןיא ,רוטלוק רעשיאערבעה ןיא ,דרע רעד ןיא ךיז
 ,טגייצרעביא ךיז ןבָאה רימ רעבָא .ןטלַאה טסעפ ךיז ןלעװ רימ זַא ,ןרעכיזרַאפ וצ
 ןדייל רימ זַא ,ןסיזירק ןיא לָאמ וצ לָאמ ןופ ןײרַא ךָאד טלַאפ קרעו רעזנוא זַא
 ןעימַאב לארשי ץרא ןיא .ןטלַאּפש יד ןּפָאטשרַאפ זומ ןעמ ןעמ זַא ןוא תולּפמ ךיוא
 יד ךיוא טייטש גנוגעװַאב-"ץולחה; רעד ןיא --- ,טנָאמער ַאזַא ןכַאמ וצ ךיז רימ
 רעבלעז רעד ןוא רענייא וצ עלַא ךָאד רימ ןרעהעג ףוס-לכ-ףוס .עגַארפ עבלעז
 ,גנוגעװַאב

 רעבָא ,םינינע ענעדיישרַאפ ןסַאפפיוא שיטילָאּפ ןענעק וצ קיטכיוו זיא סע
 -סטעברַא יד .סעלומרָאפ עשיטילָאּפ טימ ןעמענרַאפ ליפוצ טשינ ךיז ףרַאד ןעמ
 -נָאק ַא ןיא ;גנוניישרעד עטריצילּפמָאק ַא רעייז זיא לארשי ץרא ןיא גנוגעווַאב
 ןפַאשעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקַאפ עלַא ךיז ןיא יז טלַאהטנַא םרָאפ רעטרירטנעצ
 -עג ןבָאה סע עכלעוו רַאפ ,ןעקנַאדעג ענעי עלַא ךיוא ןוא ,גנוגעווַאב-ו"ליב יד
 ןיקריס ןוא לצרעה ךָאנרעד ןוא ,םולבנעיליל ,ל .מ ןוא רעקסניּפ ,ל .י טפמעק
 ייס ןוא ןעײטרַאּפ יד ייב ייס ךרדה-רוציק ַא ןעוועג ָאד זיא סע .ןווָאכָארָאב טימ
 ןייש םייב ןעייג ייז ןוא ,ןלָאבמיס ןוא ןעעדיא טנשריעג ןבָאה ייז .טנגוי רעד ייב
 ,ןטייקכעלנעזרעּפ עטנַאקַאב ןופ

 טלעטשעגקעװַא זיא יז יו ױזַא ,הרשכה ןופ עגַארּפ יד ןעמענ רימָאל
 -טימ ןבָאה סָאװ ,םירוחב ןעזעג בָאה ךיא .גנוטַארַאב רעקיזָאד רעד ףיוא ןרָאװעג
 !ןעד סע טגונעג רעבָא -- ,הרשכה עטנכייצעגסיוא ןַא לארשי ץרא ןייק טכַארבעג
 ןבעגעג ,הרשכה רעכעלכַאפ רעד טימ ןעמַאזוצ ,ייז זיא יצ ,זיא עגַארפ רקיע יד
 ןבעל םעד ןכָארּפשטנַא ללכב ייז ןבָאה יצ ןוא ,הרשכה עשיצולח יד ךיוא ןרָאװעג

 סעדעי ,ןשינעטנעק עשינכעט ץַאש ךיא .ןעגנוגנידַאב עריא ןוא לארשי ץרא ןיא
 ןטוג םעד ןבָאה רימ ןומ לכ-םדוק רעבָא ,ןשרעהַאב ךיז טזָאל סָאװ ךַאפ
 זיא סָאװ ,רענלעז ַא ןייז ליוו סָאװ ,ןַאמכַאפ רעד זנוא זיא קיטכיוו .ר ע נ ל ע ז
 רענלעז ַא ,לארשי ץרא ןיא ײמרַא רעשיצולח רעד ןוֿפ רענלעז ַא ןייז וצ טיירג
 ,ללכ ןופ תושר ןיא ,ןעייר ערעזנוא ןיא ךיז טלעטש סָאװ

 -שיאערבעה ןופ גנופיטרַאפ ַא ןוא טייקיטעט-רוטלוק עטיירב ַא קיטיונ זיא'ס
 טנגוי יד ןרעצנַאּפרַאפ ןענעק טשינ רימ ןלעװ םעד ןָא ."ץולחה; ןיא שינטנעק
 .געוו ריא ןיא ריא ףיוא ןרעיול סָאװ ,ןרַאפעג ןוא ןעגנולכיורטש יילרעלכ ןגעק
 ַא ןָא ןוא זייּפש ַאזַא ןָא .געוו ןפיוא זייּפש ,"ךרדל הדיצ, ןטיײרגנָא ףרַאד ןעמ
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 עטשרע יד ,ןטלַאהעגסיױא טשינ ךיוא ךיא טלָאװ רוטלוק רעשיאערבעה רעפיט
 רעזנוא ןיא ןעלצרָאװ ערעייז סָאװ ,יד ןעוועג ןענעז געוו רעזנוא ףיוא תונברק
 א ךרוד טלגנירעגמורַא ןענעז רימ ,ףיט גונעג ןעוועג טשינ ןענעז רוטלוק
 ןיא רימ ןוא ,ןוויטקעפסרעּפ עלערוטלוק ןוא עשיטילָאּפ טימ --- טלעוו רעכייר
 "רָאפ ןוא גנונעפָאה ןשיווצ םורַא טפָא ךיז ןעלגנַאר לטלעוו םערָא ןיילק רעזנוא
 עלערוטלוק ריא עז ןוא עסערּפ-טנגוי ענעקורט רעזנוא םענ ךיא ןעוו זיא ,גנולפייווצ
 ןופ עיציזָאּפ רעכַאװש רעקיזָאד רעד רַאפ ארומ ךיא בָאה --- טײקיזָאלנדָאב
 ,ןעלקיוװטנַא ןיא ךָאנ ךיז טלַאה סָאװ ,טנגוי רעד

{. 

 ףיא ףיוא טגיל סע זַא טלַאה ןוא גנוגעווַאב עשיצוביק יד ךיוה ץַאש ךיא
 םרָאפ-סנבעל ַא וצ תוכייש ןיא קיטנַאמָאר יד רעבָא ,עבַאגפיוא עשירָאטסיה ַא
 וצ גוצַאב ןיא קיטנַאמָאר רעד ןופ טרָא ןפיוא ןלעטשקעװַא טשינ ןעמ רָאט
 ןוא רעשירעיצרעד רעסיורג ַא זיא סע ,לארשי ץרא ןיא עיצַאזינָאלָאק םצע רעד

 םרָאפסנבעל עטמיטשַאב ַא ןרימַאלקָארּפ ןוא ןעמוק וצ ,רעלעפ רעשיטילָאּפ ךיוא
 ןסיוו טסלָאז :ןבעל ןיא געװ רע קי צהייא ןוא ןיי א רעד סלַא
 םעד טכַאמ גנואיצרעד ַאזַא -- ! געוו ןייד זיא --- סָאד רָאנ ןוא --- סָאד זַא ,ןייז
 ןעמ ,רקיע סלַא לארשי ץרא ןעז וצ ףיוא ךיוא טרעה רע ןוא ,רעמערָא דיחי
 ןעגנושיוטנַא ןרעיול ָאד .סעמגָאד ןיא קרעוו שקידעבעל ןעלדנַאװרַאפ טשינ רָאט
 ,גנוגעװַאב רעד רַאפ

 א

 סולפנייא ןרעטנוא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,סעכָאּפע עצנַאג ןעוועג ןענעז סע
 ןיוש ןענעז ןטייצ עקיזָאד יד זַא ,ןייז ןעק סע .רוטַארעטיל רעשירעיצרעד ַא ןופ
 יד ,גנואיצרעד עשינכעט יד ןעוו ,עכָאּפע ןַא ןיא ןבעל רימ זַא ןוא ,ייברַאפ
 רעזנוא ןיא זַא ,סע טנייש רעבירעד .רעקיטכיוו ליפ טכייליפ זיא ,עשיטקַארּפ
 יװ ױזַא ,רוטַארעטיל ןיא גנופיטרַאפ עקיטײזלַא ןַא ןרעדָאפ טשינ ןעמ ןעק רוד
 זיא סע זַא ,טשינ קפס ןייק זיא סע רעבָא ,קירוצ רוד ַא טימ ןָאטעג טע ןבָאה רימ
 גנוגעװַאב רעזנוא ידכ ,גנונפָאװַאב עשירָארעטיל עקידנטײדַאב ַא קיטיונ זנוא
 "רוטלוק רערעווש ַא זנוא ןגעק טריפעג טרעוװ סע .קיטכעמ ןוא קרַאטש ןייז לָאז
 רעצנַאג ריא ןיא רעבירעד טײטש -- ךיז וצ טיצ טלעװו עסיורג יד ,ףמַאק
 ןענעק לָאז רע זַא ,ױזַא רוד ןגנוי םעד ןטיירגוצוצ ױזַא יו ,עגַארפ יד טיײקפרַאש
 ,םיפ ענייז ףיוא ןייטש

 רעדָא ,זנוא טימ ןָא ךיז טבייה רוטלוק עשיאערבעה יד זַא ,טשינ ןיימ ךיא
 גייווצ רעגנוי א רימ ןענעז םורָא ןוא םורָא .ונוא ןופ רעירפ רוד ַא טימ וליּפַא
 ךיז טעו רע ןוא וצ ךס ַא טגָאז רע םגה סָאװ ,םיוב"רוטלוק ןשיאערבעה ןפיוא
 םעד ןופ קיגנעהּפָא ךָאד ךָאנ רע זיא ,טכורפ ןבעג ןוא ןעלקיװטנַא ךעלנײשרַאװ

 ,םיוב ןצנַאג
 םוצ גנואיצַאב עקיטכיר יד ןענופעג טשינ רעדנעליתולג יד ןיא בָאה ךיא

 ןבעג ,רעטעברַא עקיד'לארשייץרא יד ,רימ סָאװ ,גנוטייצ ןוא ךוב ןשיאערבעה
 "רעד עריא ןליפרעד ןענעק טשינ גנוגעװַאב עגנוי יד טעװ םעד ןָא ,סױרַא
 .ןבַאגפיוא עשירעיצ
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 רעד ןעקנעד ףרַאד ריא ןגעוו סָאװ ,עגַארפ יד ןקעוורעד ןלעו טלָאװ ךיא

 -בעה יד :גנוגעװַאב-טנגוי יד ןטכַארט ריא ןגעוו ףרַאד רעדנוזַאב ןוא ,"ץולחה,

 ןָאפ יד תוחוכ ענעגייא טימ ןבייהוצפיוא טייצ יד ןעמוקעג זיא סע .לוש עשיאער

 עריא ןופ טנעה יד ןופ סױרַא טלַאפ סָאװ ,רוטלוק רעשיאערבעה רעד ןופ

 ךיז ףיוא ןעמענ ןלעוװ גנוגעווַאב טנגוי יד ןוא "ץולחח; רעד ביוא ,רעגערט

 ,עיינ ןענעפע ייז רַאפ ךיז ןלעװ סע זַא ,רעכיז ךיא ןיב -- עבַאגפיוא עקיזָאד יד

 ,ןלַאװק עקידנכַאמ-טנוזעג
 ,(ןטפירש עטלייוװעגסיוא ,ןָאסלענעצַאק .ב)

 ןאמ רע בוג .א

 דיליסקלָאפ עשיצולח סָאד

 א

 ,גנַאזעג ןופ עפש ַא טרעדינעגּפָארַא טָאה גנוגעוַאב רעשיצולח רעד טימ
 ,דיל-סקלָאפ עטלַא סָאד טבעלעגפיוא טָאה'ס ,טנגוי רעשידיא רעד ףיוא דיירפ
 טָאה רעדיל עיינ ןוא ןוגינ רעשידיסח רענעסעגרַאפ רעד ןוקית ַא ןענופעג טָאה'ס

 :ןעגניז וצ ןביוהעגנָא ןעמ

 -סקלָאפ-װיטקעלָאק זיא סע .דיל עשיצולח סָאד זיא גנוגעווַאב יד יוװ טקנוּפ
 טמענ'מ .םַארג םעיינ ַא ,זרעפ םעיינ ַא ןבָאה טשינ ןעמ ףרַאד זייוונטייצ .ךעלמיט
 רָאּפ ַא וצ םיא וצ טיג'מ רעדָא סױרַא ןעמ טפרַאװ לדיל טלַא ןַא ןופ : ןטיירג ןופ

 לגָאּפש; ַא וטסָאה טָא ןוא -- ןבעל ןשיצולח ןופ סעּפע ןלייצרעד סָאװ ,רעטרעוו

 ,ןומזּפ ?םעיינ

 :הּפל הּפמ רעביא טייג ןוא ןָא טסייר ,טּפַאכעגפױא טרעוװ ןומזּפ ָא רעד

 ,םיִצּולֲח ּונֲאָרְּבׁש ,ּוניֵהֹלֲא ךּורָּב

 ,םיִיָלָלְּכַה םיִנֹויִצַה ןמ ּונָליִדְבִהְ
 ,הָמָׂשנַהַה תֵרֹּתּונָל ןֵתָנו
 נֵכֹותְּב עַטַנ הָצּובק יִיִחְו

 אָדער 

 :ךעלמיצולח ,רימ עשז טגָאז

 ?םחל זיא סָאװ

 ןעיושזרוב עסיורג יד םיריבג יד ײב

 ;טױרב סייױו -- םחל זיא

 ,ךעל'מינצבק זנוא ייב ,ךעל'מיצולח זנוא ייב ןוא

 ...עקנירָאקס ערַאד ַא -- םחל זיא
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 ןופ ןגַארפ םורַא טמענ סע .,קיברַאפליפ זיא דיל ןשיצולח ןופ קיטַאמעט יד
 ןוא ץולח ,וריבחל םדא ןיבש ןעגנואיצַאב ,ץוביק ,הרשכה ,ןטַאקיפיטרעס ,הילע

 ןיא רעבָא טלעפ'ס ,דיל ןיא קורדסיוא םוצ טמוק ץלַא ,,דכו ,הביבס יד ,הצולח
 זיא ס ;דיחי ןוא קלָאפ ןופ לרוג ןגעוו טיײקשילַאטנעמיטנעס עקידנענייוו יד םיא
 -- גנואלרפַאב ןוא הלואג וצ ןשינעצכעל עטרַאצ ענעכַארקעצ יד דמערפ םיא
 ביוא ןוא ,ןטכָאלפעגכרוד ןעוועג זיא דיליסקלָאפ רעזנוא עכלעוו טימ ןויטָאמ
 ןוא הרובג ייז ןופ טראּפש -- ןויטָאמ ענױזַא ךרודַא ךיז ןסייר ןטרָאד ןוא ָאד

 .טייקרעכיז-טסבלעז

 ןבעל םעיינ ןופ םיצולח ןענעז רימ

 ,קלָאפ רעזנוא רַאפ קילג ןפַאש רימ

 -- -=- === ן121060 רעזנוא זיא טסיזמוא טשינ ןוא

 : רעדָא

 ,ןזדימוע טייהיירפ ןלעוו רימ

 ףיז תולג ןייק רעמ ןיװש טעוו'ס

 גנוזפיוא ,רעטכעלעג ןקידיירפ ,רקפה ןופ גנַאזעג ַא זיא ץולח ןופ דיל סָאד
 ןייק ָאטשינ ָאד זיא'ס ,טפנוקוצ ןוא ןבעל ןופ קילבנָא םעניא המשנ ןוא ףוג ןופ
 ןיא טשינ טלצרָאװ סָאװ ,*ערטסַאילַאכ ענעגנוזעצ/ ןימ ַא זיא'ס .טעמוא ןוא גרָאז
 -- ?תומנ רחמ יכ התשו לוכא , ןימ ַא ,שואי ַא ןופ ,"געווסיוא ןַא ןָא; ןופ בצמ ַא
 א זיאס :אברדא ,ןברַאטש רימ ןלעוװ ןגרָאמ לייוו ןעקנירט ןוא ןסע רימָאל
 ןופ ,טסול-סנבעל ןטמיוצעג ַא ןופ ,עיגרענע ןופ עפש ַא תמחמ טמוק סָאװ ,רקפה
 רעד -- רַאטנוב רעד טגניז ױזַא .תוחוכ ענעגייא יד ןיא רעכיז ןייז ליפוצ
 ,גנואיינַאב-טסבלעז ןופ רעגנעהנָא

 טרַא ןעמעוו רעבָא .ךרּפ תדובע זיא טעברַא יד ,רעווש זיא געוו רעד ,תמא
 ."ןבעל סצולח םעד זיא קיטסול; ? סע

 רעד ןופ געוו ןייק טשינ זיא'ס ,תמא ,רָאלק םיא רַאפ זיא גנַאזעג ןייז
 ןעמ .םיא וצ שירענגעק זיא ןעמ ,תועינמ ןיא ןָא ךיז טסיוטש רע .טייהרעמ
 ּפָא ןכַאל ,דיילטימ םיא טימ ןבָאה ,םיא ןרעיודַאב ערעדנַא ,ּפָא םיא ןופ טָאּפש
 סָאװ סָאד ןָא םיא טייג סָאװ רעבָא ,ןלַאעדיא "עשירעריפרַאפ, ענייז ןופ
 ? ןגָאז ןשטנעמ

 --- הירחש זיב עווָאסָאלק ןופ
 ? ךייא רימ ןרעה סָאװ ,יוא
 -- היַלע רעד וצ ךיז רימ ןטיירג
 , .. ךייא ןופ ןכַאל רימ ןוא

 -- ךעכעל עיולב ןיא ןָאטעגנָא
 .רעכעב-טנגוי ןופ רימ ןעקנירט

 -= ןענעז םיצולח יד רימ לייוו
 ןזעטנעמ-רקפה ,ןעגנוי-רקפה . . ,
 . ןשטנעב סמענייק ןפרַאד רימ ןוא
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 ַא ןיא טלצרָאװ סָאװ -- ,ןעגנוניימ עריא ןוא הביבס יד ןרירָאנגיא סָאד

 רעד זיא רענייז געוו רעד זַא ,שינטנעקרעד רעד ןיא ןוא ןיײלַא ךיז וצ יורטוצ

 תורצ ענייז ןופ קזוח טכַאמ רע .בצמ ןייז ןופ ץולח םעד טביוהרעד -- רעקיטכיר

 : ןדייל ןוא

 ,לצולח ַא רימ ךיא ןיב

 ;ןליוּפ ןופ לצולח ַא

 ,ךעלעכישע ןיא רימ ךיא ײג

 ...ןליוז ןָא ךעלעכיש

 ןייק ָאטשינ ,טעברַא ָאד זיא'ס,; -- החּפשמ רימ רעוו ,תילכת רימ סָאװ

 :טגניז םלוע רעד ,*טעברַא

 ִנּנִה ץּולָח ץּולָח
 לַעַניִלְבּו דנֶּבילְּב
 ַּולָמ גָד יִלְבּו

 ִתֹאָב ןִיַאָמיִּתְעַדָי אל
 יִּתְׁשִקַב אל תֹולֹודְנּ
 -- הָדֹובֲע ןיֵא ,הָדֹובֲע ׁשֶי
 יִתְׁשַאָיְתִה אל ךַא

4 = 4 5 
5 4 

 -- יִּתְחַכָׁש רָבְּכ יִּתְחַּפְׁשִמ תֶא

 .הָרֹובְד ,הָנַח ,הָׁשֹמ

 הָמֵה יֵתֹויְחַאְו יַחַא

 הָרֹוה םיִדְקַרְמַה לָּכ

 יב

 ןיא גנוגעװַאב עשיצולח יד ןענופעג ךיז טָאה 1921---1920 ןרָאי יד ןיא

 טשינ ןבעל ןיא העּפשה ריא זיא לַאפ ןדעי ןיא ,דנַאטשוצ ןקיד'לפש ַא ןיא ןליוּפ
 ,דיל םעניא טלגיּפשעגּפָא טשינ ךיז טָאה גנוקריווסיוא ריא ןוא קיטנעק ןעוועג

 ןבילבעג ןַאד ןענעז סָאװ ,עניַארקוא ןופ םיצולח יד ןרעה טזָאלעג ךיז ןופ ןבָאה'ס

 ןרעדליש ,הפוקת רענעי ןופ ןבילברַאפ זנוא ןענעז סָאװ רעדיל יד ,ןליױּפ ןיא ןקעטש

 םייב ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ סָאד ,"רעניַארקוא, יד ןופ תורצ יד

 עשידירוי יד ,טינ עלעירעטַאמ רעייז ,ץענערג עשיליוּפ"-שיסור יד ןצרַאװש

 רעד דצמ ןוא טמַא-עניטסעלַאּפ םעד דצמ תועינמ סרעדנוזַאב ןוא ,ןטייקירעוװש

 : טפַאשרעריפ רעשיטסינויצ



 ש

68 4 
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 ויִנ אָּבַא !דָמֹוע הָּתַא יִמ יִנְפִל עַדֶתַה --
 ,י"ָאה ֶרֶׂשִמַה יֵנְפִל -
 וינ אָּבַא ?הָצֹור הָּתַא הָמ עַדָתַה --

 ףֶֶכְו הָדֹובֲע ,הָׁשיִרְד -
 וינ'אָּבַא ?הָׁשיִרְד ךֶל הָמָל -
 ּוניֵלָע הֶרִִָנ הֶרִָניִּכ -

 == לללו|

 ,רופלַאב רימ גיוט סָאװ

 ,עיצַארַאלקעד סרופלַאב

 --= ,םייח עלַאנַאיצַאנ ַא

 .עיצַארגימע יד ןסָאלשעג ןוא

 : ןקערשּפָא טשיג ךיז רימ ןלעוװ ,םיאנוש עלַא שינעקוּפעצ ףיוא רעבָא

 ,רָאטַאנרעבוג טָאטש ןא .עצנ רערעײט ,

 טעווס ,עניטסעלַאּפ ןיא ןייז ץרימ

 . ... רעטָאט ןיק ןפלעה טשינ

 ןופ ןעגנובעלרעביא ןוא םילוגלג עלַא יד טגניזַאב דיל רעלוּפָאּפ רעדנַא ןַא
 שינעמעלק-ץרַאה טימ ,לארשי ץרא ןייק ןָא טמוק רע זיב ץולח ןשיניאַארקוא

 :ןֶא רע טביוה

 ! טָאג ,יוא , , ,
 סָאד זיא סָאװ
 !טלעוו ַא רַאפ
 ץולח םעד טכַאמימ
 . == םָאּפש וצ ןוא דנַאש וצ
 .טלעפעג רָאנ סע ןעמעוו

 ןייז דיירפ טימ רע טקידנע ,ןעגנורעטש עלַא ןייז רבוג ןכָאנ ,ףוס םוצ ןוא
 ; שיסור ןיא הכרב-סגנונגעזעג

 ,איזורד עיסוו ,עטײשטסָארּפ
 ,אטלָאּפ ,יט יישטסָארּפ
 ,ץעינָאק עשזוא ָאטשט ומָאטַאּפ
 .טטנלָאב איסמענרעוו עינ

 ךיז טָאה גנוגעווַאב עשיצולח יד ןעוו ,הילע רעטרעפ רעד ןופ ביײהנָא ןיא
 רעשידיא רעד ףיוא טרעטיירבעגסיוא ךיז טָאה העּפשה ריא ןוא טקרַאטשרַאפ
 ןשיצולח ןופ טלַאהגיא רעד טרעטיירבעגסיוא ךיוא ךיז טָאה ,טײקכעלטפַאשלעזעג
 ,ךיל

 ַאה וה םעד יבגל שינערָאװַאב ַא קורדסיוא םוצ םיא ןיא טמוק לכ םדוק
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 רעד טכַאלעגּפָא טרעוו'ס .ןשינעּפעלשכָאנ עריא עלַא טימ הילע רעטרעפ רעד ןופ

 -יטפעשַאב ןייק טשינ טניפעג ןוא דנַאל ןיא טמוק רע ןעוו סָאװ הלוע ּפיט רעיינ

 :חרביו רע טכַאמ ,קַאמשעג ןייז טיול גנוק

 ,ןטסינויצ (* ס'בילטָאג סױא ןעעז ױזַא טָא

 ןטסולג טשינ ייז ךיז לָאז ןרָאפ לארשי ץרא ןייק

 יד דיל ןשיצולח ןופ בעוװעג ןיא ןטכעלפנייא ןָא טלָאמעד ךיז ןביוה'ס
 ונארבש וניהולא ךורב; דיל סָאד יוװ ,םזיצולח ןדנטעברַא ןופ ןוויטָאמ עלַאיצַאס

 ןעמוקַאב קורדסיוא ןלופ רעייז ןוא ,טנָאמרעד רעירפ ןבָאה רימ סָאװ ,"םיצולח
 .ץוביק ןוא הרשכח ןגעוו רעדיל יד ןיא ןוויטָאמ יד טָא

 "סאמ ןסיורג ַא ףיוא טייקיטעט-הרשכה יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה 1925 ןיא
 יז טָאה'מ ;טײטַאב ריא ןענעקרענָא טלָאװעג טשינ ןבָאה םירבח יד .בַאטש
 ןעיײרדסיױרַא טשינ ןופרעד ךיז ןָאק'מ סָאװ ?שינעמוקּפָאק ןַא יו ,טכַארטַאב
 "וביק רעד .הילע רַאפ *גנוקיטעטשַאב , יד ןעמוקַאב טשינ ןעמ ןָאק םעד ןָא לייוו
 ךיוא זיא הרשכה יד .ןעלצרָאװ ןייק ןגָאלשעג טשינ ךָאנ טָאה קנַאזעג רעשיצ
 ךיז טָאה'מ .,גנורַאפרעד ןָא .ןפוא ןקירעהעג ַא ףיוא טריזינַאגרָא ןעוועג טשינ
 :ןטילעגנָא קינייװ טשינ םיצוביק יד ןיא

 ?הצעומ יד ןל-עמשמ אק יַאמ
 ?ןרעה וצ רימ יז טזָאל עז סָאװ
 תוצובק יד ןיא םירבח טקיש יז
 -- ןרעוו טלגָאוװרַאפ טרָאד ןלָאז יז

 עעדיא עשיצוביק יד ןייא ךיז טרעגריב זייווכעלסיב --- זייווכעלסיב רעבָא

 דיל םעניא ךרוד ךיז ןסייר טלָאמעד ,קידנרינימָאד טרעוו יז זיב *ץולחה, ןיא
 ,ןבעל-ץוביק ןופ ןעמעלבָארּפ יד

 יג

 ןייא ןיא םירבח ןצכא 'ד לע 'ד רעמיצ ַא ןיא ןבעל סעקינצוביק יד
 -- קַארַאב רעד ןוא --- ,קַארַאב

 ריט ןייק טשינ ,טנַאװ ץיק טשינ

 .ריפ רעכעל טימ זיולב ערָאנַא

 -- רָאיַאק ,רעטיב ןוא רעווש טעוװערָאה'מ

 ,רעייש ןופ סױרַא םיצולח ןעײג גָאטרַאפ ריפ

 ,רעיפ ַא ןץוש טנערב עקנָאל רעד ףיוא ןוא

 ,טײרג ןױש ןיא עווַאק יד ןוא

 סָאד ןעמ טקנירט ןעקנירט ןוא

 .טיורב ןצרַאװש טימ

 { וי | י"תונבל תע; ןופ רעריפ יד ןופ (*
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 ג קיטרַאנדײשרַאפ זיא גנוקיטפעשַאב יד ןוא
 ,רעדלעוו יד "יב עקנַאיַאק ןיא

 .רעדלעפ יד ףיוא םיצולח ןטעברַא

 :יירעכערבנייטש רעד ןיא ןוא
 ,טנעוו יד ןופ רענייטזע ןלַאפ רעיראק ןיא ,עווַאסַאלק ןיא

 .טטנעה יד רימ ךיא עשטעילַאקעצ ,קיבוק ַא םענ ךיא ןוא

 + רעדלעוו יד ןיא ןוא
 ,רעסַאנ ַא רעייז זיא דלַאװ רעד ואוו
 .רעסַאװ ןיא ףיט ינק ןזיב םיצולח ןטעברַא

 + ןעיירעגעז יד ןיא ןוא
 ט- ץלַאה רעוו ,טערב ַא טגָארט סע רעוו

 ,ץלָאטש ןענעז ץוביק ןטימ עלַא

 טײקיזָאלטעברַא ןופ געט יד רָאנ ,ּפָא טשינ טקערש טעברַא ערעווש יד רעבָא
 וצ קשח ןייק טשינ ןבָאה לארשי ינב וניחא ,טימעג ןפיוא רעווש ךיז ןגייל

 לגנַאמ ַא ןעוועג זיא'ס ןעוו ,קחדה תעשב הרירב תילב רָאנ .םיצולח ןקיטפעשַאב
 ןייק ָאטשיג : דיירסיוא ןטימ ןעיײרדסױרַא ךיז ןעמ טגעלפ בור יּפ לע .טנעה ןיא
 -= ןץ'תמא'רעדניא תעב ,טעברַא

 ,יָד יֵלְּב דַע הָדֹובֲע

 ,ןָנַבּו תֶפֶצְרַמְּב
 יונל ר -- הָנשִ
 .ןַארַאפ טשינ -- ּונָלְו

 טשינ ךיז ןָאק ןוא ,טעװעטסַאּפ ןוא טסוּפ ,קידייל ץולח רעד םורַא טייג

 : טרָא ןייק ןעניפעג
 --- ערעווש ַא טעברַא יד זיא זייוונטייצ
 ;ןָאט וצ סָאװ ַאטשינ זיאיס ןעוו
 ןרָאי יו ךיז ןעיצ יז געט יד

 ?ןָאטוצניהַא ואוו ךיז ָאטשינ
 ,ןפַאש סָאװ ןשטנעמ יד וצ טגנַאלַאב'מ זא ,שינטנעקרעד ַא ןַארַאפ זיא'ס

 ץַאזנגעק ןיא .רעטעברַא ןופ חוכ םעניא ץלָאטש טימ ןעמונעגכרוד זיא'מ .ןעיוב
 סָאטַאּפ טימ .דיקּפ ןוא רעגריכניילק יד ןופ ךעלטנעה עטעשטשעיּפעצ יד וצ
 טייקרעכיז ַא ּפָא טלגיּפש סָאװ ,דיל לארשי ץרא סָאד ןעמ טגניז תובהלתה ןוא
 {ךיז ןיא

 ?יִכֹנָא יִמ עַדַתַה

 ?יִנֲא יִמ עֶדְתָה

 קיִנ ֶרֶׂשִמ אל יִכֹנָא
 ;יִנְנִרּוּב אל םָגְ
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 יִָניֵא ןָרְדִס םַג
 אָבָצ ׁשיִא אל ףַאו
 זיִכנָא יִמ עַדַתֲה
 .הָבֵצֲחַמּב יִנֲא

 ,טעשזדוב -- שינעעשעג עלַאקָאל עדעי .,דיל ןייז ןוא ץוביק רעכעלטיא
 רעדיל בור סָאד .זרעפ ןיא ךליהּפָא ןַא טניפעג --- עיצַארטסינימדַא ,טיציפעד
 וצ ץוביק ןופ טרעדנַאװעג ןבָאה סָאװ ,םירבח יד ךרוד ןרָאװעג טיײרּפשרַאפ ןענעז
 ,עפָארטס ןייא טדניברַאפ ןעמַאזוצ עלַא ןוא ,ןרָאטקורטסניא יד ךרוד רעדָא ץוביק
 סע יװ טקנוּפ ,ןעגנוריטַאש ןוא ןטנַאירַאװ ענעדיײשרַאפ ןיא טסַאפרַאפ זיא סָאװ
 :ץוביק-הרשכה םעד דובכל דוחיה ריש ַא ןרָאוװעג טלָאװ

 ערָאנ רעד ףיוא טכַאנייב טעּפש
 ;ערַאד יד ,רענייב יד רימ ךיא גייל
 ןצרַאה ןיא טכַאװ גנונפָאה ןיימ לייוו
 .ןצרוק ןיא ןייז רימ ןלעו -- ץרא ןיא זַא

 (8 ץרעמ ,"דיתצה;)



 מ ר אבלע ג ןוש רג

 ףינס א ופ עטכישעג רעד ןצ

 ותעשב זיא סָאװ ,לטעטש רעזנוא ןיא לוש עשיאערבעה יד ,3
 ןיא ןסָאלשעגנָא רעטעּפש ךיז טָאה ןוא "ןויצ יריעצ, ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג
 א ןזָאלסױרַא ןטייווצ ןכָאנ ןטלאהעג ןיוש טָאה ,"תוברת; ןופ ץענ-לוש רעד

 טָאה ,16--17 ןופ רעטלע ןיא ךעלגניא ןוא ךעלדיימ ,ןטנעירוטיבַא יד ןופ לייט

 -גײרַא זיא לייט רערעדנַא ןַא ,"ץולחה; םעד טיובעגפיוא ןוא טריזינַאגרָא ךיז
 רעדַאק רעקיזָאד רעד .טננוי רעשיטסינומָאק רעד ןופ רעדַאק םעניא ןטָארטעג
 טרעקעגמוא סָאװרָאנ ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ ןוא םירוחב ןופ ןענַאטשַאב זיא
 עיצולָאװער יד ןוא ןרָאי-המחלמ יד טכַאמעגכרוד ייז ןבָאה ןטרָאד ,דנַאלסור ןופ

 טרעקַאלפעצ ךיז טָאה תונחמ ייווצ יד ןשיווצ ,גנודליבסיוא רעייז ןעמוקַאב ןוא
 -- רימ .עכעלטנגוי יד ךיז וצ ןעיצוצ טלָאװעג טָאה הנחמ עכעלטיא .המחלמ ַא

 םעד סערעטניא טימ טגלָאפעגכָאנ ןבָאה -- לוש רעד ןופ םידימלת עּפורג ַא

 ןגעלפ סָאװ ,םיחוכיוו עשימרוטש יז וצ טרעהעגוצ טאזקרעמפיוא ךיז ןוא ?ץולחה;
 יװ "עטיור יד; רעדָא טנגוי רעשיטסינומָאק רעד ןוא םיא ןשיווצ ןעמוקרָאפ
 ,לטעטש ןיא ןפור ייז טגעלפ'מ

 רימ ןגעלפ לוש ןיא ןיוש ,טרילעּפַא רעכיג זנוא וצ טָאה "ץולחה; רעד

 ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,ןדעי ןעמָאנ ןקיזָאד םעד טימ ןענעכײצַאב
 "ץולחה, ןופ םירבח יד .שזארוק ןשילַארָאמ ןייז טימ -- רעדָא -- חוכ ןשיזיפ
 טרָאװ ששיאערבעה סָאד טּפעלשעגסיױרַא ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד ןעוועג סע ןענעז
 סָאװ ,תוכאלמ ענױזַא טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז ןבָאה ייז ,ןיירַא סָאג ןיא דיל ןוא
 ,יירענטרעג ,ץלָאה ןקַאה : לשמל יו ,טנעה *עשיאיוג , ןיא ןגעלעג טציא זיב ןענעז

 ןיא סָאװ "ץולחה תיב ,, רעד ןעוועג זיא קָאװשט רעד רעבָא ,וו ,א ,א יירעגערט
 ,סעומש ַא ןּפַאכ ןענָאק טגעלפ'מ ואוו ןוא םענייא ןדעי רַאֿפ יירפ ,ןפָא ןענַאטשעג
 ,דכו לדנוגינ ַא ןעיצרַאפ ,לצנעט ַא

 םעד םורַא ןביילק ךיז ןגעלפ -- סעקענש עקירָאי 12--12 --- רימ ךיוא
 רימ .ןזָאל טשיגנ זנוא ןעמ טגעלפ קינייועניא ןעמוקניײרַא לייוו ,זיוה ןקיזָאד
 ןיא :ןעגנַאגעג ןענעז ייז ואוו םוטעמוא ןטָאש ַא יװ םיצולח יד ןיײגכָאנ ןגעלפ
 ןיא ,טעברַאַאב ןבָאה ייז סָאװ ,לדנטרעג ןיא ,ץלָאה ןקַאה ןגעלפ ייז ואוו ,ףיוה
 םיתבש ןוא ןטנווָא יד ןיא ,ןגולפסיוא שרעייז טנדרָאעגנייא ןבָאה ייז ואוו דלעפ
 ,ייג ןעועג טשינ זנוא זיא גנאזעג רעייז .ןריט יד ייב ןעװעטַאשט רימ ןגעלפ
 ךָאד רימ ןענעז ,דמערפ ןעוועג טשינ זנוא ןענעז לארשי ץרא חוכמ ןסעומש יד
 יד זנוא ראפ ןעוועג זיא יינ !לוש רעשיאערבעה ַא ןופ םידימלת ןעוועג סעּפע
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 םיחוכיוו יד ךיוא .ריא וצ גנוטיירגוצ יד ןוא לארשי ץרא ,גנומיטש עטפאהרעביפ
 -קעװַא ןבָאה תולג ןוא לארשי ץרא עגונב טנגוי רעשיטסינויצ-יטנַא רעד טימ

 ,טכיל יינ ַא ןיא םינינע עלַא יד זנוא רַאפ טלעטשעג

 ? ןריצַאּפש יד ףיוא ייז ךָאנ ןּפעלשוצכָאנ ךיז רועיש רעד זיא גנַאל יו רעבָא
 סָאװ ,ןסָארדרַאפ זנוא טָאה'ס ,לעווש ןפיוא ןייטש וצ ערקירּפ ןרָאװעג זנוא זיא'ס
 -עניא ןּפַאכוצנײרַא ךיז וואורּפ ַא ןכַאמ רימ תעב קעװַא לָאמעלַא זנוא טביירט'מ
 ירעטצנעפ יד ךרוד ןעּפַאג ןוא ןסיורד ןיא ןעייטש רימ תעב וליפַא רעדָא ,קינייוו
 ןוא ןריזינַאגרָא ךיז ןזומ רימ :טשרעהַאב זנוא טָאה רעגַאב רעקרַאטש ַא ןוא
 לָאז רע ,םירבח ענעסקַאװרעד יד ןופ םענייא טכוזעג רימ ןבָאה !ייז יו ןרעוו
 .ןענופעג ןכלעזַא ןבָאה רימ זיב --- ןריזינַאגרָא ןפלעה זנוא

 ןיא ןפָארטעגפיונוצ ךעלגניי עּפורג ַא ךיז טָאה םיתבש יד ןופ םענייא ןיא
 טשינ זנוא ןעמ טָאה "ץולחה; ןופ לַאקָאל םעד -- ,רבח ַא ןרעזנוא ןופ בוטש
 ןוא לארשי ץרא ןיא "רמושה; ןגעוו טלייצרעד זנוא טָאה רבח רעד .ןבעג טלָאװעג

 רימ ןענעז "יח-לת; טימ ."יח-לת; ןופ עייּפָאּפע רעשידלעה רעד ןגעוו ךיוא
 -עג יד ןופ רענייא לייוו ,ןדנובעג ןוא טּפינקעג קיד'לרוג-םיטניא טעמכ ןעוועג
 ןיא טניואוועג ךָאנ טָאה החּפשמ ןייז ןוא ריע-זב ַא רעזנוא ןעוועג זיא ענעלַאפ
 ,לטעטש

 ןגעוו .ןריזינַאגרָא וצ ךיז סולשַאב ַא טסַאפעג רימ ןבָאה *החיש; רעד ךָאנ
 םעד ןדניברַאפ טלָאװעג רימ ןבָאה ייז טימ .טרעהעג רימ ןבָאה ןדלעה ייוד
 ףסוי ןוא "רמושה; ןופ רעגייווש עלערעב ,רעקָאט : ןייארַאפ רעזנוא ןופ ןעמָאנ
 ןעוועג זיא רע לייוו ,רעטשרע רעד ןעוועג זנוא זיא ןצרַאה םוצ ; רָאדלעּפמורט

 ,ןעוועג ןח אשונ ױזַא טַאלג זנוא ייב טָאה רעטייווצ רעד ,ןַאמסדנַאל ַא רערעזנוא
 -מיס רעד ןעוועג זיא רע : ןרָאדלעּפמורט ףיוא ןלַאפעג זיא לַאװסיױא רעד רעבָא
 ,רעזייוו-געוו רעד ,לָאב

 .ןעגנוביא עשיזיפ .ב ,שיאערבעה .א : ןעוועג ןענעז ןייארַאפ ןופ ןליצ יד
 ַא רַאפ גנוטיירברָאפ עשיזיפ ןוא עקיטסייג ַא יװ ןייז טפרַאדעג ןבָאה עדייב
 סָאװ ,ענעסקַאװרעד טימ סַאג ןיא ןוא לוש ןיא שיאערבעה ןדער ; ןבעל-םיצולח
 ,ןטעטיוויטקַא .א .א טרָאּפס טימ ןעמענרַאפ ךיז ןוא ,ךַארּפש יד ןעייטשרַאפ

 -רעד :טעברַא רעד ןיא ןטרָאװעגניײֹרַא ךיז רימ ןבָאה גנוטַארַאב רעד ךָאנ
 ַא ןעגניד ןוא ןייארַאפ ןופ ןטוטַאטס יד ןרילומרָאפ ,רעדילגטימ עיינ ןברעוו

 ,םירבח קילדנעצ עכעלטע ןריזינַאגרָא וצ ןזיוװַאב ןבָאה רימ רָאנ יו ,לַאקָאל
 ןסָאגעגסיױא זנוא ףיוא ךיז טָאה ,טעברַא יד ןביוהעגנָא ןוא גנוניואוו ַא ןעגנודעג
 גױנּפָא ןַא ןעזרעד םעד ןיא ןבָאה ייז :עמַאמ-עטַאט ןופ *ןוזגרי; רעצנַאג רעד
 ,רעדניק-לוש יד ןופ רעגייטש-סנבעל ןטעוועדנופעגנייא םעד ןופ

 -עיצַאזינַאגרָא רעטשרע רעזנוא ןוא ןקָארשרעד ךיז ןבָאה םירבח עכעלטע
 ,ןלַאפעגכרוד זיא וואורפ

 ןעוועג ןענעז רימ -- גולפסיוא ןַא תעב לָאמנייא .םישדח רעכבירַא ןענעז'ס

 ןטכירפיוא קירוצ ןלעוו רימ זַא ,ףכ תעיקת ןבעגעג רימ ןבָאה --- 8 ןופ עּפורג ַא
 קידנקוק טשינ ,זיירּפ ןדעי רַאפ ןטלַאהנָא םיא ןוא ,?רָאדלעּפמורט/ ןייארַאפ םעד

 םייב ןייז וצ דיּפקמ ןסָאלשַאב ךיוא ןבָאה רימ .ןגעק ןענעז ןרעטלע יד סָאװ
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 ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד יבגל גנערטש ןייז סרעדנוזַאב ןוא םירבח עיינ ןעמעננָא
 "רַאפ םוצ טריפרעד ןוא ,ןויסנ ןטשרע םייב ןגיוצעגקירוצ ןוא ןקָארשרעד ךיז
 ,ןייארַאפ ןופ לַאפרעדנַאנ

 ןופ םירבח ערעטלע עקינייא טימ טקַאטנָאק ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה ריִמ
 דָאירעּפ ןצרוק ַא ןיא .זנוא ןיא סערעטניא ןַא ןזיװעגסיזרַא ןבָאה סָאװ ,"ץולחה,
 -סָאד ,טייקכעלטגפע רעד ןיא סױרַא רימ ןענעז ,םירדח ירדחב טייקיטעט א ןופ
 ןענעז עמַאמ-עטַאט .טרידילָאסנָאק רעמ ןוא רעכיײרלָאצ ןעוועג רימ ןענעז לָאמ
 ךיז ןוא ,*רָאדלעּפמורט תדוגא, רעזנוא ןרידיווקיל וצ חוכב ןעוועג טשינ רעמ
 ,ףליה ךָאנ טעדנעוועג ךיז ןבָאה ייז ןעמעוו וצ ,רערעל יד ןיא טשױטנַא לענש ךיוא

 יינַאגרָא ןוא סקואוו ןופ ןכייצ ןרעטנוא רעבירַא ןענעז םישדח עטשרע יד
 ןעניוועג וצ רקיעב ןעוועג זיא ליצ רעזנוא .טייקיטעט-רוטלוק רעד ןופ גנוריז
 ןופ טייוו ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,גנורעקלעפַאב רעמערָא רעד ןופ עכעלטנגוי יד
 ןענעז'ס .ייז וצ טירטוצ רעד טייל יוזַא ןעוועג טשינ זיא'ס ,םזינויצ ןוא ןויצ
 ןיא טשרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןלייטרוארָאפ ענעמונעגנָא יד געוו ןיא ןענַאטשעג
 -- לוש רעשיאערבעה רעד ןופ ךעלגניי -- זנוא ןשיווצ ךיוא ,לטעטש םעניילק

 רעד טימ טּפַאש'רבה רעזנוא ןייג לָאז'ס טייוו יה הוכיוו א ןעגנַאגעגנָא זיא
 יז רעדָא ףינס ןיא ךיז טקידנערַאפ ןוא ןָא ךיז טביוה יז יצ : טנגוי רעקיזָאד
 עקיזָאד יד טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ ,ןעמַאר ענייז ןופ ץוחמ סיוא ךיז טײרּפש
 עשיטַאבעלַאב ןופ ןינע ןַא סעּפע יו ןייארַאפ ןשיטסינויצ ןדעי טכַארטַאב טנגוי
 ירעדניק

 טימ ,טנגוי רעקיזָאד רעד ןופ לָאצ ַא ןעיצוצוצ ןבעגעגנייא זנוא ךיז טָאה'ס
 ,שיאערבעה ייז טימ ןעגרעל ןופ קידנביײהנָא : ןעמונרַאפ ךס ַא ךיז ןבָאה רימ ןעמעוו
 ןיא סרעדנוזַאב ,ףליה עלעירעטַאמ ייז ןבעג זיב גנודליב ערַאטנעמעלע ןַא ןבעג יז

 ןטיגשעגכרוד ןבָאה רימ סָאװ -- געטש רעקיזָאד רעד .טייקנארק ַא ןופ לָאפ
 "סיוא זייוכעלסיב ךיז טָאה -- תוכאלמ ילעב ןוא ןטכיש עמערָא יד ןשיווצ
 "טףיצַאזינַאגרָא לוש עשידיא, יד ןענַאטשטנַא זיא'ס ןעוו רעטעּפש ,טרעטיירבעג
 רימ ןענעז ,"תוברת, רַאפ ץנערוקנַאק ַא יו (רָאי עקינייא ןטלַאהעגנָא טָאה יז)
 םעדכָאנ ןענעז םידימלת עריא ןופ לייט א ןוא ,ןעגנורדעגניײרַא ןטרָאד ךיוא
 ."ריעצה ץולחה; ןופ םירבח עװיטקַא יד ןשיווצ ןרָאװעג

 טימ טריפעגכרוד רימ ןבָאה טייקיטעט-רוטלוק ןוא עלענַאיצַאזינַאגרָא יד
 טשרע .םירבח ענעסקַאװרעד עקינייא ןופ ףליה לסיב םעד טימ ןוא תוחוכ ענעגייא
 "גיא רעמ ןוײװסױרַא זנוא ןביוהעגנָא םיצולח יד ןבָאה טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ
 -- הצובק עגנוי ַא יװ ןריזינַאגרַא ךיז ןלָאז רימ זַא ,ןגָאלשעגרָאפ ןוא סערעט
 ,ףיורעד ןעגנַאגעגנייא טשינ רימ ןענעז תליחת ."ץולחה; םייב *ריעצה ץולחח;

 ?רָאדלעּפמורט תדוגא; רעד ןיא טעברַא רעזנוא טצעזעגרָאפ ןוא

 רימ ןעוו טייצ רעד טימ ,לָאבמיס ַא ןעוועג זנוא רַאפ זיא "ץולחה, רעד
 םעד ךיז ףיוא ןעמענ ןוא טייקפייר רעונוא ןענָאטַאב רעקרַאטש טלָאװעג ןבָאה
 זיא סָאד ."ריעצה ץולחה, א ןיא טלדנאװרַאֿפ ךיז רימ ןבָאה תווצמ ןופ לוע
 שכעלנע ןַא זַא ,ןעגנאלק ןעגנַאגרעד זנוא וצ ןענעז סע ,1924 ,ץרעמ ןיא ןעשעג
 ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה רימ ,טעטש ערעדנַא ןיא ןעמוקעגפיוא זיא עיצַאזינַאגרָא
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 ןטשרע םעד ןטלַאהרעד רימ ןבָאה 1924 ,ינוי ןיא ."ץולחה, זכרמ ןטימ טקַאטנָאק
 ַא ןוא (רעטשרע רעד) רַאלוקריצ ַא טגיילעגייב ןוא ָארויב-טּפיוה ןופ ווירב
 ."ריעצה ץולחה, ןופ תודוסי יד ןגעוו גַאלשרָאפ

 -סיוא עשירעיצרעד עצנַאג רעזנוא טריפעגכרוד לוש יד טָאה תמאה ןעמל
 יד ,לייט ןשיטילָאּפלעוטקַא םעד טצנַאגרעד זיולב טָאה ףינס רעד .גנודליב

 -ַאיצָאס-שיטסינויצ ַא טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג ןענעז לוש רעד ןיא םידומיל
 ,רוטַארעטיל ,טייקשידיא ןופ םידומיל יד ןיא רָאנ טשינ ןוא ,טסייג ןשיטסיל
 -ָאמ רעלַאיצָאס רעד ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא זיא ך"נת ןוא עטכישעג עשידיא
 ןיא רקיעב ,רוטַארעטיל ריא ןוא ןליוּפ ןופ עטכישעג רעד ןיא ךיוא רָאנ ,טנעמ

 רעד .טנָאמיײר ןוא יקסמָארעשז ,ַאקצינּפָאנָאק ַאירַאמ ןוא סורּפ ןופ ןלעװַאנ יד
 ייב טריוויטלוק ןוא המשגה רַאפ טיירגעגוצ קיטסיײג זנוא טָאה "ריעצה ץולחה;
 גנואיושנָא-טלעוו יד .רעגייטש-סנבעל ןכעלגעט-גָאט ןקידנכערּפשטנַא ןַא זנוא

 ןפלעה טפרַאדעג זנוא טָאה ,לוש רעד ןופ טכַארבעגטימ ךיז טימ ןבָאה רימ סָאװ
 -.טשינ יד טימ ןוא טנגוי רעד טימ ףערטפיונוצ םייב שיטילָאּפ ןייטשייב
 רעזנוא ןופ טייקכעלגעמ יד קיגנעהּפָא ןרָאװעג זיא םעד ןופ ;ןזיירק עשיטסינויצ
 ,גנולקיװטנַא ןוא סקואוו

 לָאמַא ןוא תבש ןדעי .ןטנװָא-לטסעק יד ןרָאװעג ןענעז רעלוּפָאּפ רעייז

 ןוא תולאש עכעלטנעפע ענױזַא ןענעדרָאנײא ןעמ טגעלפ ךָאװטימ ןטושּפ ַא ןיא
 ןגעוו עגַארפ ַא ריּפַאּפ לקיטש ַא ףיוא ןביײרשנָא טגעמעג טָאה רעכעלטיא .תובושת
 טמיטשַאב ןעוועג זיא סָאװ ,לטסעק ַא ןיא ןפרַאװנײרַא סע ,טלעוו רעד ןיא ץלַא

 ,םוידיזערּפ םייב ןסעזעג ןענעז םירבח ערעזנוא ןופ עקינייא .קעווצ םעד רַאפ

 עקידנזעװנָא יד טרָאװ ַא ןבעגעג ,רדס ןסיוועג ַא טיול סעגַארפ יד טנעיילעגרָאפ
 ,םיחטש ענעדיישרַאפ טרירַאב ןבָאה סָאװ ,סעגַארּפ יד רעטעּפש טרימוזער ןוא
 ןעמעלבָארּפ עשיטילָאּפ רקיעב ןוא עלַאקָאל ,עלַאיצַאס ,טּפַאשנסיוװרוטַאנ יווװ

 עלַא ףיוא ןרעפטנע וצ חוכב ןעוועג רימ ןענעז דימת טשינ זַא ,ךיז טײטשרַאּפ
 ביוא ןוא .ענעסקַאװרעד וצ ןעמוקוצנָא ןעגנואווצעג ןעוועג ןענעז רימ .ןגָארפ
 יד !?ךיז ןפע למיה; ןעוועג זיא ,ןעלדנַאהַאב טשינ סעגַארפ טלָאװעג ןבָאה רימ
 ,טריטסעטָארּפ ןבָאה עטקילײטַאב

 רעד ןיא טעּפש רעייז זיב ןגיוצרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ -- תוביסמ עקיזַאד יד וצ
 יד ןעמוק ךיוא טגעלפ -- גנונַאּפש רעקיכַאװ טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןוא טכַאנ
 ץענ ריא ןטײרּפשרַאפ סגעוו ןייא רַאפ טלָאװעג טָאה סָאװ ,טנגוי עשיטסינומָאק
 יד וליפַא .שיאערבעה ןיא ןריפכרוד רימ ןגעלפ ןטנװָא עקיזָאד יד ,זנוא ףיוא
 ןענעז ייז זַא ,גנורעלקרעד ַא רעירפ קידנבעגּפָא ,תירבע ןדער ןגעלפ ןטסישידיא
 רימ ןבָאה טייקיטעט-רוטלוק ןופ םרָאפ עקיזָאד יד .ןעגנואווצעג ךעבענ וצרעד
 "רוטלוק עניײמעגלַא רעזנוא טקריװַאב טָאה יז ןוא ,ענעסקַאװרעד יד ייב טגרָאבעג
 סָאװ ,ןעמעלבָארּפ עלַא יד ןעמואוושעגפיורַא םורַא ױזַא ןענייז'ס .טייקיטעט
 ןַא טכוזעג ןבָאה רימ עכלעוו ףיוא ןוא טימעג רעזנוא טקיאורמואַאב ןבָאה
 טכעפעג ןשיגָאלָאעדיא םעד ןיא ןייטשוצייב חוכב ןייז ןלָאז רימ ידכ ,רעפטנע

 ,.רענגעק ערעזנוא טימ
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 -לתע טפירשטייצ רעטסקינייװעניא רעד ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז יאדכ זיא'ס

 ַא ןופ לײטנָא ןטימ ,דנַאנַאכָאנ רָאי עכעלטע שידָאירעּפ ןענישרעד זיא סָאװ ,"יח
 ,לוש יד ןפלָאהעגסױרַא זנוא טָאה טרפ םעד ןיא ךיוא .םירבח לָאצ רערעסערג

 טייצ רעד ןופ ךשמב ,טכעלטנפערַאֿפ רימ ןבָאה טעברַא-ןסָאלק ענעגנולעג עדעי

 תליחת .,גנוטייצ רעד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז ןביוהעגנָא אפוג רערעל יד ןבָאה

 "כָאנ ,ןרַאלּפמעזקע לָאצ עטקנערשַאב ַא טנַאה רעד טימ ןביירשרעביא רימ ןגעלפ
 זנוא טָאה סָאװ ,ףַארגָאטקעה א טיִמ ןצונַאב וצ ךיז ןביױהעגנָא רימ ןבָאה םעד
 רימ ןגעלפ רָאי סעדעי .ןעגנורעסעבסיוא עסיוועג ןעגנערבוצניירַא טכעלגעמרעד
 ןייק ןפָאלש טשינ ןעמ טגעלפ לָאמטּפָא .יח לת טעמדיוועג ,רעמונ ַא ןבעגסױרַא
 ןעוועג זיא סָאד .גָאט ןעטמיטשַאב םוצ ןײגסױרַא לָאז עבַאגסיױא יד ידכ ,טכענ
 םעד ןיא טקַארבעגנײרא ןעמ טָאה תוחוכ לפיוו ,ףינס ןצנַאג ןרַאפ בוט"מוי ַא
 ןריגַאדער ,ןלעטשנעמַאזצ ,לַאירעטַאמ ןכוז ןופ קידנבײהנָא !לטעלב ןקיזָאד

 עבַאגסיױא יד ןלייטרַאפ רעטעּפש ןוא טפירשטנאה רענייש ַא טימ ןביירשרעביא
 ,טנעגעגמוא רעד ןיא ןוא לטעטש ןיא

 סע ןבָאה רימ יו -- גנודליבסיוא רעזנוא ןופ תודוסי יד ןוֿפ רענייא
 לטימ ַא יוװ ,רוטַאנ רעד וצ ךיז ןרעטנענרעד סָאד -- ןעוועג זיא -- טריניפעד
 טימ ןביױהעגנָא ןבָאה רימ .גולפסיוא רעד טנידעג זנוא טָאה קעווצ םעד טָא וצ
 .רעפרעד עטנעָאנ יד ןיא ,רעדלעפ יד ןיא ,טָאטש ןרעסיוא סעיסרוקסקע עצרוק
 .ךעלטעטש עקיד'תונכש יד ןיא ןריצַאּפש ערעגנעל טכַאמעג רימ ןבָאה רעטעּפש

 .לארשי ץרא ןיא ןבעל שירערּפ-שיפרַאד ַא ןגעו טמולחעג ךָאד רימ ןבָאה

 ןשיפרָאד םעד טימ ןענעקַאב רעטנענ ךיז טלָאװעג רעייז רימ ןבָאה רעבירעד
 ,זייונעייר -- ןגולפסיוא עקיזָאד יד ןבָאה םצעב .זנוא םורא רעגייטש-סנבעל

 ןיא טקידירפַאב -- גנאזעג ןשיאערבעה ַא טימ טײלגַאב ,עדנַאמָאק א רעטנוא
 ןילַא ךיז ,טייקכעלטנפע רעד ןיא ןטערטוצפיוא גנארד ןכעלרעניא םעד זנוא
 עסיורג ַא טַאהעג ןבָאה םילויט עקיזָאד יד .טנגוי יד ןעיצוצ ןוא ןרינילּפיצסיד

 סעיסרוקסקע יד יו טקנוּפ ,זנוא ןשיווצ ערעגניי יד טרילומיטס ןבָאה ייז ,גנוקריוו
 ןיא ריצַאּפש רעסיורג רעטשרע רעזנוא ,טקריוװַאב לָאמַא זנוא ןבָאה "ץולחה; ןופ
 ןבָאה רימ ,טײטַאב רעדנוזַאב ַא טַאהעג טָאה ןיטסערט לטעטש ןטנעָאנ םעד
 יד טקריװַאב ךיוא ןבָאה ןריצַאּפש יד ."ריעצה ץולחה, םעד טעדנירגעג ןטרָאד
 ןענעז עקניגנוי רָאג וליּפַא ,ןסקַאװעג זיא ףינס רעד ,לטעטש רעזנוא ןיא טנגוי
 ערעזנוא ןיא טירטנייא םעד טצענערגַאב ןבָאה רימ רעבָא ,ןרָאװעג ןסירעגטימ
 ןַאד ןביוהעגנָא ןבָאה רימ .רעכעה ןוא רָאי 14 ןופ עכעלטנגוי רַאפ ןעייר
 "ריעצה ץולחהע םייב עגנוי רָאג רַאפ תוצובק ןדנירג ןגעוו ןטכַארט

 ןרָאװעג ןענעז סָאװ -- ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא סעיסרוקסקע עקיזָאד יד
 ,םיפינס עיינ טנגעגמוא רעד ןיא ןדנירג וצ טרילומיטפ ןבָאה ---עיצידַארט ַא
 ,םילויט עמַאזניימעג ןענעדרָאנײא טייצ וצ טייצ ןופ ןגעלפ םיפינס עקיזָאד יד
 ייֵז ,גנוגעװַאב רעד ןופ םיסוניכ ערעסערג יד וצ טריפרעד רעטעפש ןבָאה סָאװ
 ,סעינָאלָאק-רעמוז יד ןפַאש וצ םיוטש רעד ןעוועג ךיוא רשפא ןענעז

 קנַאדעג רעד ןרָאװעג ןריובעג זיא תושינּפ ןוא ןגולפסיוא עקיזָאד יד ףיוא
 םיפינס יד ןופ ףליה עקיטייזנגעק ַא ןוא טקַאטנָאק ןטנענַאמרעּפ ַא ןפַאש ןגעוו
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 ןופ ָארויב-זיירק ַא טלעטשעגפיוא רימ ןבָאה 1926 ןיא ,רָאי קידכעלייק ץנַאג ַא
 "תופתושב ַא ןפַאש וצ ןעוועג ןענעז סעיצקנופ עטמיטשַאב סעמעוו ,םיפינס סקעז
 ןטימ ."רבד; םעד ןרינָאבַא ןוא טפירשטייצ ַא ןריקילבוּפ ,קעטָאילביב עקיד
 רימ ןבָאה םיצוביק-הרשכה יד ןופ גנודנירג רעד טימ ןוא םיפינס יד ןופ סקואוו
 ,גנוגעװַאב רעד ןופ ָארויב-ןָאיַאר עטשרע יד טרילבַאטע

 ךָאנ טפַאשקנעב רעזנוא ןקידירפַאב טנעקעג טשינ טָאה ץלַא סָאד רעבָא
 סיורג יוװ ,טפַאשטריװדנַאל וצ ןגיוצעג טָאה ץרַאה סָאד ,לארשי ץרא ןוא הרשכה
 -נײרַא לַאקָאל רעזנוא ןיא ןענעז לָאמנייא ןעוו האנה יד ןוא החמש יד ןעוועג זיא
 סָאװ ,רעיוּפ ַא ןפָארטעגנָא ןבָאה ייז זַא ,טלייצרעד ןבָאה ןוא םירבח ייווצ ןעמוקעג
  "רערעקַאק יד .טייב ןלופ ַא ןזײא-רעקַא ןַא טימ ןטעברַאַאב טזָאלעג ייז טָאה
 ךס ַא ,האנה טימ ייז ףיוא טקוקעג ןבָאה רימ ןוא ץלָאטש ןעגנַאגעגמורַא ןענעז
 ייז לזמ ירבָאד רעד טעװ רשפא ,רעדלעפ יד רעביא טזָאלעג ךיז ןבָאה זנוא ןופ

 עשידיא ןיא לזמ טוואורּפעג ךיוא ןבָאה רימ ,"יוג, ןטוג ַאזַא טימ ןייז הכזמ
 .ןעוועג חילצמ עקַאט ןוא ,ןפיוה

 ערעזנוא ןופ ןרעטלע יד ייב לדנטרעג ַא ןטעברַאַאב וצ ןבױהעגנָא ןבָאה רימ
 ןעמוקעגניירַא ןענעז רימ ןעוו --- ,טעברַא רעזנוא ןופ גָאט רעטשרע רענעי .םירבח
 ,בוט"-םוי רעתמא ןַא זנוא רַאפ ןרָאװעג זיא -- ןשָאיּפ ןוא ןעלדיר יד טימ ףיֹוח ןיא
 : רעדנואוו זייב ַא ףיוא יו זנוא ףיוא טקוקעג ןוא טלגנירעגמורַא זנוא ןבָאה ךס ַא
 טימ ךעלרעּפנײשַאב ןעזעג ןבָאה עלַא רעבָא ,לוטיב טימ רעוו ,האנה טימ רעוו

 רעקיזָאד רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז ןבָאה רימ תובהלתה ןוא עיגרענע רעסָאוװ
 -סנירג ןופ רעטעברַאַאב עליבַאטס ןרָאװעג רימ ןענעז ןָא טלָאמעד ןופ ,טעברא
 םענעגייא ןסיורג ַא ןעצנַאלּפרַאפ וצ רענעלּפ טעברַאעגסיױא ןבָאה רימ .רענטרעג
 יד ךיוא יוװ ,ןדָאב ןופ חטש ןסיוועג ַא גיוא ןיא טַאהעג ןיוש ןבָאה רימ .ןטרָאג
 ןופ עגַארּפ יד ןוייל טנָאקעג טשינ רעבָא ןבָאה רימ :טלעג עמוס עקיטיינ
 יד ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה רימ .ןרָאװעג טשינרָאג זיא ןַאלּפ ןופ ןוא ,הרימש
 -- טיבעג םעד ףיוא -- ןרירוקנָאק ךיוא רימ ןגעלפ זייוונטייצ ,ײרעקַאה-ץלָאה
 ."ץולחה , ןטימ

 ןיא ןרָאװעג טלעטשעג "ץולחה, ןופ טייקיטעט-הרשכה יד זיא ןשיווצניא

 טייוו ןעוועג ןענעז ןטקנוּפ-הרשכה עקיטכיוו יד .גנואיצרעד רעזנוא ןופ רעטנעצ
 תועידי ערעזנוא .הרשכה ףיוא ףינס ןופ קעװַא ןענעז ענלצנייא רָאנ ,זנוא ןופ
 רימ .סַאלב ןוא קידשטשוטמ ןעוועג ןענעז ןינע ןקיזָאד םעד ןגעוו ןפירגַאב ןוא
 ןײלַא ןענעז סָאװ ,םירבח יד ןופ טרָאװ קידעבעל ַא ןרעה וצ טצכעלעג ןבָאה
 זנוא וצ ךיז ןבָאה "ץולחה; ןופ םירבח ייווצ ןעוו ןוא .הרשכה ףיוא ןעוועג
 ַא ןפורעגפיונוצ רימ ןבָאה ,גָאט-בוט-םוי ַא ןיא עיצַאקַאו ףיוא טּפַאכעגּפָארַא
 "רַאפ רעד וצ .הרשכה -- ,עגַארפ יד ןעלדנַאהַאב וצ גנולמַאזרַאפ-טנגוי עסיורג

 יד .ןטסינומָאק ךיוא יו ןטכיש עלַא ןופ עכעלטנגוי ןעמוקעג ןענעז גנולמַאז

 ןבָאה ,הרשכה ןופ השרּפ עצנַאג יד טלקיװעגרעדנַאנַאפ ןבָאה ערעזנוא םירבח
 ןקיזָאד םעד ןופ ןדָאזיּפע ןוא רעדיל ,תוישעמ דייר ערעייז ןיא ןטכַאלפעגנײרַא
 טשינ ןוא טפושיכרַאפ ,ּפָאק :ףױאיּפָאק ןסעזעג ןענעז רימ .,רעגייטש-סנבעל

 -ילק םייב רָאנ .המשנ תילע ןופ ןהעש ןעוועג ןענעז סָאד .ןרעה וצ דימ ןרָאװעג
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 טרעוװרַאפ ןוא גנולמַאזרַאפ יד ןבירטעגרעדנַאנרַאפ ,יײצילָאּפ ןענישרעד זיא סקַאמ
 ,שיגעביולרעד א ןָא תופיסא עכלעזַא אבהל

 ןופ ןטימ עמַאס ןיא דָארג ּפַאלק רעטיורג ַא זנוא רַאפ ןעוועג זיא סָאד

 רעקיזָאד רעד ךָאנ זַא ,ליפעג סָאד טָאהעג ןבָאה רימ ,גנולקיװטנַא רעזנוא
 סָאד ןכַאמרַאפ ןוא לגילפ ערעזנוא ןטײרּפשרעדנַאנרַאפ רימ ןלעוו הפיסא-הרשכה

 ,םייהעג ןיא טייקיטעט א ןריפ ןבייהנָא טזומעג ןבָאה רימ .םיאנוש ערעזנוא ליומ
 "ַאגרָא ךיז ןבָאה רימ .שינעביולרעד א ןלעוּפסיױא ןלעוו רימ זיב ,םירדח ירדחב
 ןטלַאהעגּפָא רימ ןבָאה ןסעומש ערעזנוא ,םירבח 10 --- 5 ֹוצ תוצובק ןיא טריזינ
 ייב ןטלַאהעגּפָא רימ ןבָאה לַאקָאל רעזנוא ןיא ןעגנוציז יד ,טָאטש רעד רעסיוא
 לע ןרעיוא עטציּפשעגפיוא טימ ןענַאטשעג ןענעז םירמוש ןוא סנדָאל עטקַאהרַאפ
 ןבעגעגרעביא רימ ןבָאה ןעגנודלעמ ןוא סעיצקורטסניא .אובת אלש הרצ לכ

 רעיילש רעד טרעטַאלפעג עקַאט טָאה טייקיטעט רעקיזָאד רעד רעביא ,ןזואל הּפמ
 זנוא ןופ טָאה'ס רעבָא ,עטלייצעג יד טדימששעגפיונוצ טָאה סָאװ ,קיטנַאמָאר ןופ
 טייהנגעלעג א ןרױלרַאפ ןבָאה רימ .עיטנַאּפסקע ןופ טייקכעלגעמ יד ןעמונעגוצ
 יד ןרעבָארעד טייצ רעד טימ לָאז סָאװ ,ףינס ןטפַאהנסַאמ ןסיורג ַא ןפַאש וצ
 ,ץרַאה ןיא טעווָאכעג ןבָאה רימ סָאװ ,םולח ַא -- טנגוי עצנַאג

 ("ריעצה ץולחה)

 ר עוו ָאקנַא ב .'י

 ןָאיַאר רענליוו ןיא
 ,1924 ,ענליוו

 וצ ידכ "ץולחה, וכרמ ןופ תוחילש ןיא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא

 לארשי ץרא ןוא גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד ,ןָאיַאר ןיא םיפינס יד ןריזיוויטקַא
 ןופ רבח רעד ןוא טקנערשַאב -- הילע יד ; רָאי-סיזירק א טנַאמעגכרוד ןבָאה
 "פיוא זיא ןייז וצ הלוע טיירג זיא רע זַא טרעלקרעד טָאה סָאװ ?ץולחה;
 ,הרשכה ףיוא ,תולג ןיא ןיוש "תימצע המשגה, ןריפוצכרוד ןרָאװעג טרעדָאפעג
 ,רָאי-סגנַאגרעביא טסנרע ןַא "ץולחה; ןרָאפ ןעוועג זיא סָאד

 ןופ םיפינס עטזָאלרָאװרַאפ רַאּפ א ןענופעג ךיא בָאה ןָאיַאד רענליוו ןיא
 ןרָאװעג טלעטשעג ןענייז רימ ןעוו ,םויק ןרַאפ רעייז ךיז ןעלגנַאר סָאװ ,"ץולחה;,
 טקעלּפטנַא ךיז טָאה ,"ץולחה. ןרַאפ ןוורעזער ןלעטשוצ עגונב עגַארפ רעד רַאפ

 טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ךשמה ןיא לגנַאמ ,טײקיטנעהּפָא : דליב קירעיורט ַא

 ןָא ,טריזינַאגרָא טשינ ,זָאלסטעברַא ,טָאּפ ןוא טסוּפ םורָא טייג סָאװ טנגוי ַא --

 ָאי ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ ןוא םירוחב ענעי ןופ לרוג רעד ןייז טעװ סָאװ .ליצ ַא

 טשינ וליפַא ןענָאק ןוא לארשי ץרא ךָאנ טפַאשקנעב טימ ןעגנורדעגכרוד ליצ ַא

 . ףעשיצולח רעד ןופ לרוג רעד ןייז טעװ סָאװ ןוא ?ןליפעג ערעייז ןקירדסיוא

 ? סקואוכָאנ ןרעגניי ַא ןָא טפנוקוצ ריא ,גנוגעווַאב
 ןבָאה ,ענייא ,ןעמונעג ךֹות ןיא ןענעז סָאװ ,ןגָארפ ייווצ יד וצ גנוזייל א
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 םיפינס יד ןעמוקעגפיוא ןענעז'ס :אפוג עכעלטנגוי יד ןענופעג וויטקניטסניא
 ןופ ןעגנוזייונָא ןוא סעיצקורטסניא םוש ןָא ,ןַאטנָאּפס ,"ריעצה ץולחה, ןופ

 ןָאיַאר רענליוו ןיא םיפינס ייווצ עטשרע יד .ענליוו ןיא ןוא עשרַאװ ןיא רעטנעצ
 ןעוועג ןענעז ייז זַא ,טנייש רימ .ענליוו ןוא ןָאגרַאמס ,ינַאימשָא : ןעוועג ןענעז
 ,ןלױּפ ץנַאג ןיא םינושאר יד ןופ

 ןרָאװעג לגלוגמ ןטרָאד ןיב'כ .ינַאימשָא ןייק םוקנָא ןיימ ךיז ךיא ןָאמרעד
 "הרשכה רעטשרע רעד -- ?ץולחה, ןופ ײרעלָאטס יד ןוא ףינס םעד ןכוזַאב וצ ידכ
 ,רעגייטש רעד יו ,טלקיװטנַא ךיז טָאה גַארטרָאפ ןיימ ךָאנ .ןָאיַאר ןיא טקנוּפ
 דייר יד וצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה ןוא רעמיצ-סע ןיא ןסעזעג ןענעז רימ .סעומש ַא
 עיצַאגעלעד ַא זַא ,ןרעה וצ ןרָאװעג טשַאררעביא ךיא ןיב םיצולּפ .םירבח יד ןוֿפ
 טימ סעומש ןופ .רימ טימ ןדייררעביא סעּפע ליוװ ןוא ןעמוקעג זיא ךעלגניי ןופ
 רעטלע ןטרַאצ רעייז בילוצ ןענעק ךעלעטַאי עלַא יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק רימ זיא יז
 ךיז טציא ןיוש טלָאװעג ןבָאה ייז רעבָא ,"ץולחה; ןיא ןטערטניירַא טשינ ךָאנ
 בָאה ײרעלמַאטש רעייז ןיא .םימישגמ יד -- רעכעלקריװרַאפ יד טימ ןדניברַאפ
 ,םיצולח עגנוי ןופ גנוגעװַאב רעיינ ַא ברע ןעייטש רימ זַא ,טריּפשרעד ךיא

 םעד טגיילעג טָאה'מ ןוא ךעל'מירוחב יד ןפורעגפיונוצ ךיא בָאה סנגרָאמוצ
 "רךיעצה ץולחה,, ַא ןופ גנודנירג רעד ןגעוו העידי יד ."ריעצה ץולחה, ַא ןופ דוסי
 ךיא בָאה ןכיגניא רָאג .ןָאיַאר ןצנַאג ןרעביא ןגָארטעצ דלַאב ךיז טָאה ינַאימשָא ןיא
 טעדנירגעג ךיז טָאה *ריעצה ץולחה, ןופ ףינס ַא זַא ,הבוט הרושב ַא ןטלַאהרעד
 .ענליוו ןיא רעטעּפש ןוא ןָאגרַאמס ןיא

 יד ןיא ןכוזַאב עניימ ףיוא זַא ,טסואוועג ךיא בָאה ןָא טלָאמעד ןופ
 ,םירבח עקניגנוי יד ןריזינַאגרָא ךיוא ךיא ףרַאד ךעלטעטש

 טנכייצעגסיוא בײהנָא עמַאס ריא ןופ ךיז טָאה גנוגעװַאב עגנוי עקיזָאד יד
 רעשיצולח וצ טייקטיירג ריא טימ ,טעברַא וצ לעטשנייא ריא טימ ,תוטשּפ ריא טימ
 -ברוד ןעוועג יז זיא ןָא גָאט ןטשרע ריא ןופ ,עיצַאזיאערבעה ריא טימ ,המשגה
 ,ךשמה ןייז רַאפ תוירחא ןוא "ץולחה; ןרַָאפ גרָאז טימ ןעמונעג

 ("ריעצה ץולחה?)

 רענייוו .א

 עיסעלָאּפ ןיא

 ןבעגעג ןעמָאנ ַא סע טָאה רעוו ןלעטשוצטסעפ רעווש זיא גָאט וצ טנייה
 -עגפיוא שממ טָאה סָאװ ,גנוגעוַאב עקניגנוי עקיזָאד יד ,"ריעצה ץולחה;
 עריא ןפַאשעג ,ןטנעמַאדנופ עריא טגיילעג סע טָאה רעוו ; הליל ןיב טצָארּפש
 ,טריוויטלוק ןוא טעװעדָאהעגפיוא יז טָאה רעוו ןוא ןטנעמורטסניא-ריזינַאגרָא
 ץנַאג רעביא ןטקנוּפ ענעדיײשרַאפ ןיא טקיּפעגסיױא ךיז יז טָאה ןיילַא ךיז ןופ יו
 ןכעלטנפע ןָא טריטסיזקע --- ?ץולחה; ןופ רעטכָאט יד --- יז טָאה רָאי ייווצ ,ןלױּפ
 ריא ןוא תוהמ ריא רָאלק ןענעכיײצַאב קידנענעק טשינ ,טַארַאּפָא ןַא ןָא ןוא םוסרּפ
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 רָאנ ,לארשי ץרא ןקידנטעברַא םענופ גנוגעווַאב-טנגוי רעד ןיא טרָא רעדנוזַאב
 "רָא עקיטרַאנדײשרַאפ עטמיטשַאב ןעמונעגנָא גנוגעוװַאב יד טָאה טרָאד ןוא ָאד
 ,ןעמרָאפ עשירָאטַאזינַאג

 ןעוועג זיא סָאװ ,1925 ןיא "ץולחה, ןופ ץנערעפנָאק רעטרעפ רעד ךָאנ
 רעד ןיא גנואיײנַאב ןייז ןוא קורדסיוא ןשיצולח ןטכאװרעד ַא רַאפ דוסי רעד
 טלטיטַאב ךיז ןבָאה ןוא םירבח קילדנעצ ַא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז ,גנוגעװַאב
 רעד ןיא רעמענלײטנָא יד ."ריעצה ץולחה לׁש תיצרא הצעומ, ןעמָאנ ןטימ
 ןופ רעוט-ללכ : ןעגנוריטַאש ענעדיישרַאפ ןופ ןעוועג ןענעז גנוטַארַאב רעקיזָאד
 ןיא תורדתסה רעד ןופ םיחילש ,"רורד; ןופ םירבח ,ײטרַאּפ-"ןויצ-ילעוּפ, רעד

 ןענופעג ךיז ןבָאה ייז ןשיווצ ,דורח ןיע ץוביק ןופ רעדילגטימ ןוא לארשי ץרא
 ץולחה; ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב רעגנוי רעד ןופ םירוחב עטשרע יד

 וואורפ רעטשרע רעד ןרָאװעג טכַאמעג זיא גנוטארַאב רענעי ףיוא ,"ריעצה
 זיא טכייל טשינ .גנוגעװַאב רעגנוי רעד ןופ ןבַאגפױא יד יונעג ןריניפעד וצ
 יד ןעלניּפשּפָא לָאז סָאװ ,עיציניפעד עשיגָאלָאעדיא ַא ןעניפעג וצ ןעמוקעגנָא

 ןופ דנַאברַאפ-טלעוװ ןופ רענדער רעד ; גנוניישרעד עכעלטפַאשלעזעג עייגנ עקיזָאד

 "ץולחה, ןשיווצ זיא גולפ ןיא זַא ,ןלענקנייא טוואורּפעג זנוא טימ טָאה "ץולחה;

 טנעמַארעּפמעט ,רעטלע םעניא דיישרעטנוא ןַא זיולב ןַארַאֿפ "ריעצה ץולחח, ןוא

 ַא וצ לגוסמ זיא (ךעלסיפנונעג ןָא ץולח רעגנוי רעד זַא ;טייקכעלגעמ ןוא
 ַא ןרעוו וצ טסַאּפעגוצ זיא ןוא ,המשגה ,טײקטנַאּפשעג רעשיצולח רערעסערג
 ,לארשי ץרא ןיא תורדתסה רעד רַאפ וורעזער

 ,טייקיטעט-רוטלוק ןגעוו טדערעג ןעמ טָאה גנוטַארַאב רעקיזָאד רעד ףיוא
 תועד יקוליח יד .גנוגעוַאב רעד ןיא טעברַא-רעלקפיוא ןוא ןדָאטעמ-גנואיצרעד
 ןגעלפ ייז יו טייק'טלוב ןוא טייקפרַאש אזַא טימ טקעלּפטנַא טשינ ָאד ךיז ןבָאה
 םעד ייב ,םיצולח ענעסקַאװרעד ןופ ןצנערעפנַאק יד ףיוא קורדסיוא םוצ ןעמוק
 רעד טָאה --טײקיטנעהּפָא ןוא טייקרָאלקמוא רעצנַאג ןייז טימ --- דמעמ ןקיזָאד

 "רַאפ טָאה ןוא טירש ןקידנעטשטסבלעז ןטשרע ןייז טכַאמעג "ריעצה ץולחה,
 עויטיזָאּפ ַא ןעמענוצנָא דנַאל ןרעביא םיפינס-"ץולחה/ עלַא שילַארָאמ טעטכילפ

 ןפיוא טגײלעגפױרַא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעקניגנוי רעקיזָאד רעד וצ גנולעטש
 ,םויק ןייז רַאפ גרָאז ןוא תוירחא יד "ץולחה;

 ןיא טייקכעלקריוו עשידיא יד :ןענַאטשרַאפ ױזַא ןַאד ןינע םעד טָאה ןעמ
 םזינויצ ןיא געווסיוא ןַא ןעניפעג וצ עכעלטנגוי ןסָאמ יד ןעגנואווצעג טָאה ןליוּפ
 טיוג רעקיטסייג ןוא רעלעירעטַאמ רעד בילוצ ,גנוגעוַאב רעשיצולח רעד ןיא ןוא
 -רעלעפ ןוא רעטלע רעייז בילוצ סָאװ ,ןסָאמ "ץולחה, ןיא טמָארטשעגנײרַא ןבָאה
 ןרָאי-המחלמ-ךָאנ ןוא -המחלמ יד ןופ אצוי לעוּפ ַא יו --- גנואיצרעד רעטפַאה
 ,ןבעל יינ ַא ןביױהוצנָא ןוא ןשרעדנַאוצרעביא ךיז רעווש ןעוועג ןיוש ייז זיא ---
 ןיא טנגוי רעשידיא רעד ףיוא םערוטש טימ ןפרַאװפױרַא ךיז ,ןכב ,ףרַאד ןעמ
 ןתמא ןופ טסייג ןטימ ןעגנירדכרוד ןוא ןעיצרעד ריא ,רעטלע ןטרַאצ ריא
 ,הנחמ רעד רַאפ טרישרַאמ סָאװ ,דרַאגנַאװַא רעד ןרעװ לָאז יז ידכ ,םזיצולח
 ןסָאמ עטיירב יד רַאפ רעכערב-זאב רטד

 רעד ןופ זיורבפיוא ןטימ עמַאס ןיא ןענַאטשטנַא זיא גנוגעוװַאב עקיזָאד יד
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 ןענעז ייז זַא ,ןענַאטשרַאפ ךעל'מירוחב עטרַאצ יד ןבָאה וויטיאוטניא ,טייצ
 קידנטיהּפָא ,רגובה ץולחה ןיא ןרעמַאלק ךיז ןפרַאד ייז ןוא ןרענָאיּפ עקניגנוי

 ,םַאר ענעגייא רעייז קיטייצכיילג
 טקיּפעגסיױא ךיז ןבָאה טעטש ערעסָאװ ןיא ןוא ואוו טַארוקַא טשינ סייוו'כ

 יװ םעדכָאנ ךיילג ,1923 ןיא ןיוש רעבָא ,"ריעצה ץולחה; ןופ םיפינס עטשרע יד
 ךיוא זיא ,ײטרַאּפ רעד ךרוד קסניּפ ןיא *ץולחה, רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא'ס
 סָאד ,עיסעלָאּפ ץנַאג ןיא רעטעּפש ןוא "ריעצה ץולחה, רעד ןעמוקעגפיוא ןטרָאד
 "פיוא סָאד יו רערעווש ןעוועג ךָאנ זיא *ץולחה; ןיא טכיש עגנוי ַא ןלעטשפיוא
 ַא ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז ותעשב ךיוא טָאה סָאװ ,קסניּפ ןיא "ץולחה, םעד ןעיוב
 םזיצולח וצ ןגיוצרעד ןילַא טָאה סָאװ (+;ײטרַאּפ רעד דצמ ןליוומוא ןסיוועג
 ,הילע ןוא

 ןצנַאג ןיא יו טקנוּפ זיא ,עיסעלָאּפ ןיא ײטרַאּפ רעד ייב גנוגעװַאב-טנגוי יד
 עלַא ףיױא קיטעט ןעװעג זיא סָאװ ,עשיטסילַאיצַאס-שידיא א ןעוועג דנַאל
 -כרוד טָאה יז םגה ,םוטנדיא ןשיליוּפ ןופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ םיחטש
 ןעגנוקינייארַאפ ןוא ןעגנוטלַאּפש ןופ םילוגליג ענעדיישרַאפ עלַא יד טכַאמעג

 עקיזָאד יד ףיוא טקריוװעגטימ קיניײיװ טשינ טָאה אפוג יז ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ
 ןעוועג זיא ליצ סעמעוו ,גנוגעווַאב-טנגוי ַא ןעוועג םצעב יז זיא ,ןעגנולקיװטנַא
 רעד ןופ ןעייר יד ןיא ןבעלסיוא ךיז ןלָאז סָאװ ,ןשטנעמ עגנוי ןעיצרעד וצ
 רעד ןיא יו שרעדנַא -- רעגייטש םעיינ ַא ייז רַאפ ןפַאש ןוא גנוגעוװַאב-טנגוי
 ,יײטרַאּפ

 ןופ םרָאפ רעד ןיא ןענַאטשטנַא ךיילג זיא קסניּפ ןיא גנוגעוװַאב-טנגוי יד
 ענעסקַאװרעד ןופ טכיש יד ביוא ,םַאטשּפָא ןוא רעטלע ןטיול ןטכיש ענעדיישרַאפ
 עלַא ןיא קיטעט ןעוועג זיא ןוא םינינע-ייטרַאּפ עלַא טימ טקיטפעשַאב ןעוועג זיא
 סָאװ םירבח יד ןופ רעטלע ןיא -- טכיש ערעגניי יד טָאה ,ןטעברַא עשיטקַארּפ

 -ךעלטייהנייא ןַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ --- ?ריעצה ץולחה, ןיא טמָארטשעג ןבָאה
 -רַאפ עקידנסַאפמוא ןַא ןעוועג זיא תיצמת ןוא ךות סעמעוו ,טייהנייא עשירעיצרעד

 ;ןפור טלָאמעד סע טגעלפ'מ יװ רעדָא ,עשיטסילַאיצַאס-שיטסינויצ עטגייווצ
 ,גנואיצרעד עשיטסילַאיצַאס-שידיא

 "רעד יד ןשיווצ דיישרעטנוא רעכעלטנזעוו ןייק ןעוועג טשינ זיא שיטקַאפ
 ןשיווצ ןוא טנגוי רעשיאיײטרַאּפ רעד ןופ טכיש רעגנוי רעד ןיא ןדָאטעמ-סגנואיצ
 יד ךיוא :רעמ ךָאנ ."ריעצה ץולחה; ןיא טריציטקַארּפ טָאה'מ סָאװ ןדָאטעמ יד
 -- טריציפיטנעדיא טעמכ ךיז טָאה טנגוי-ײטרַאּפ רעד ןופ טכיש ענעסקַאװרעד
 ןכב זיא'ס ."ריעצה ץולחה, ןטימ --- ןדָאטעמ-סגנואיצרעד ןופ טיבעג ןפיוא
 טשינ זיא קסניּפ ןיא "ריעצה ץולחה; ןֹופ רעדנירג יד סָאװ טשינ שודיח ןייק
 -נײרַא ןענעז סָאװ ,םירבח יד ןוא אפוג ךיז ןרעלקוצפיוא טכייל ױזַא ןעמוקעגנָא

 תבש טכַאמעג ייז ןבָאה סָאװ בילוצ ןוא סָאװרַאפ ,"ריעצה ץולחה , ןיא ןטָארטעג
 רעסעב סע ןלעװ רימ .םַאר עלענָאיצַאזינַאגרָא עיינ ַא ןפַאשעג ןוא ךיז רַאפ
 ,1923---22 ןרָאי יד ןגעוו ךיז טדער ָאד זַא ,ןעקנעדעג ןלעװ רימ ביוא ,ןייטשרַאּפ

 ,ס .צ --- ןויצ ילעוּפ יד טנכײצַאב םיצולח עשיליוּפ יד ןבָאה *ײטרַאּפ , םתס טרָאװ ןטימ (*
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 ןוא גנוגעווַאב-הרשכה עקיסַאּפ א ןליוּפ ןיא ןעמוקעגפיוא זיא'ס רעדייא .ה .ד
 געט ענעי ןיא .,עיסעלַאּפ ןיא םיצוניק-הרשכה יד ןופ גנואײטשטנַא רעד רַאפ
 "רֶא רעשיטילָאּפ רעד ןשיווצ דיישרעטנוא םעד ןפײרגַאב וצ רעווש ןעוועג זיא
 ןייז ןשיװצ ןוא סעיצקנופ ענײמעגלַא שריא טימ טנגוי רעד ןופ עיצַאזינַאג
 ,גיײוצּפָא ןשיצולח

 טלײשעגסױרַא ךיז ןבָאה עיסעלָאּפ ןיא "ריעצח ץולחה; ןופ ןיײטשטנַא ןטימ
 ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ןיא ןטייקירעווש ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ ,סעיצַאקילּפמָאק
 קורדסיוא םוצ ןעמוקעג סע זיא רקיעב .סעיצאזינאגרָא-טנגוי ענעדיישרַאפ יד
 רעשיאיײטרַאּפ רעד ןופ רוטקורטס עשיגָאלָאיצָאס יד .ךעלטעטש עניילק יד ןיא

 ןיא ךעלנע ןוא עבלעז יד ןוא ענייא ןעוועג זיא "ריעצה ץולחה, ןופ ןוא טנגוי

 סָאװ רעדנואוו ןייק טשינ ןכב זיא'ס .גנודנירגַאב עשיגָאלָאעדיא יד ןעוועג ךיוא
 ךיז ןבָאה סָאװ ןרָאטקעס ייווצ יד ןשיווצ ןעגנובייר יד טרעמעג ךיז ןבָאה'ס

 ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןפיוא טרירוקנָאק ןבָאה ןוא תוהמ רעייז טיול טריציפיטנעדיא
 ,טיבעג

 ךָאי םעד ןגָארטעג בור יּפ לע טָאה עיסעלָאּפ ןיא "ריעצה ץולחה, רעד
 רעשיטילַאּפ רעד ןיא טנַאּפשעגניײא ןעוועג ךיוא יו טעברַא רעשיצולח רעד ןופ
 "ץולחה, ןופ ןלַאקָאל יד ,טגנוי-לטרַאּפ רעד ןופ ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ טייקיטעט
 רעד ןופ ךיוא לָאמטמָא ןוא "ריעצה ץולחח; ןופ ןעמייה יד ןעוועג ךיוא ןענעז

 "ןָאיאר ןופ ןכוזַאב יד ,ןטלַאטשנַא-ײטרַאּפ ענעדײשרַאֿפ יד ןֹופ ןוא "טייהיירפ,
 יד ,ןעמעלַא רַאֿפ עקידתופתושכ ןעוועג סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןענעז טעטימָאק
 ,םַאטש ןבלעז ןופ ןגייווצ סלַא םינוגריא-טנגוי עלַא יד טכַארטַאב טָאה ײטרַאּפ
 עלַא יד ןסָאלשעגנָא געט עטשרע יד ןיא ךיז ןבָאה *ריעצה ץולחה, ןיא ביוא ןוא
 גנוברַאפַאב עשיטסילַאיצַאס ענעכַארּפשעגסױא יד ןעמעוו ,ךעלדיימ ןוא םירוחב
 ןיא ןוא שיטקַארּפ טָאה ,ןקָארשעגּפָא לסיבַא טָאה טנגוי רעשיאיײטרַאּפ רעד ןופ
 ןטנַאקַאב םעד ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז "ריעצה ץולחה; רעד ךיוא טייצ רעצרוק ַא
 ."ץולחהע ןיא ןוא ײטרַאּפ רעד ןיא ּפיט רעיטעלָאּפ

 טָאה 1925 ןיא ןטסױװיטקַא-"ריעצה ץולחה; יד ןופ גנוטַארַאב עטשרע יד
 םעד טמיטשַאב ןוא גנוגעװַאה רעד ןופ דוסי ןלענָאיצַאינַאגרָא םעד טגיילעג
 גנורַאפרעד ןייז ןוא "ץולחהע ןופ טייקכעלקריוו יד ,גנולקיװטנַא ריא ןופ לרוג

 רעד רַאפ רעזייו-געוו ַא ןוא ליּפשייב ַא יו סָאמ רעסיוועג ַא ןיא טנידעג טָאה
 "נָאלב ןופ השרּפ יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה םעדכָאנ .גנוגעוַאב רעגנוי רעקיזָאד
 םיפיגס ךס ַא ןעמוקעגפיוא ןענעז טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ,ןשינעכוז ןוא ןשינעשזד
 ףיז ןבָאה'ס ןוא (סעיצילַאג יד ץוח ַא) דנַאל ןצנַאג ןרעביא "ריעצה ץולחה. ןֹופ
 ױזַא ןענעז סָאװ ,ןצנעדנעט עקיד'הריתס טימ ןטנעמעלע ייז ןיא טליישעגסיוא
 ,גנואייטשטנַא ריא ייב גנוגעװַאב רעכעלטיא רַאפ שיטסירעטקַארַאכ

 "סירק רעלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא רעשינָאלָאעדיא רעד ןופ עידאטס רעד ןיא

 ןופ ןצענערגוצּפָא ךיז טגיונעג ןעוועג "ריעצה ץולחה , רעד זיא עיצַאזילַאט
 טנעַאנ קיטסייג ןעוועג םיא ןענעז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיצולח ערעדנַא
 טמיש רעשיגָאלָאיצַאס רעקיבלעז רעד ףיוא טריטנעירָא שיטקַארּפ ךיז ןבָאה ןוא
 ויא "ריעצה ץולחה; ןופ דוסייטנורג רעד .טייקכעלקריוו רעשידיא רעד ןופ
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 ןטימ ןדנוברַאפ טקעריד זיא סָאװ עיצַאזינַאגרָא סלַא ךיז ןטכַארטַאב ןייז ןעוועג
 טרעגריבעגנייא ךיז רקיע רעקיזָאד רעד טָאה טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ,"ץולחה;
 "ץולחה, ןפיוא העּפשה ריא ןוא הילע עטרעפ יד .ןעלצרָאװ עפיט ןגָאלשעג ןוא

 רענעגייא ןַא ןיא ךיז טקיטיונ "ץולחה; רעד זַא ,קנַאדעג םעד טקיטפערקַאב טָאה
 ןטכַארטַאב ןביוהעגנָא רעמ ץלַא ןעמ טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי
 עיצַאזינַאגרָא עשיצולח עשירעיצרעד ענײײמעגלַא יד יו "ריעצה ץולחה; םעד

 זיא סָאװ ,טנגוי רעשידיא רעקידנריזירַאטעלָארּפ ךיז ןוא רעקידנטעברַא רעד ןופ
 ,לארשי ץרא ןיא תורדתסה רעד טימ ןדנוברַאפ

 ("תבג;}

 לח ר ת 2 ד ב כוי

 גנוטַארַאב-סגנודנירג יד

 ןוא עגנע עשידיא יד ןופ רענייא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1926 רעבָאטקָא ןיא

 רעריפ ןוא רעדנירג יד ןופ גנוטַארַאב עטשרע יד עשרַאװ ןופ ךעלסעג עקישיור
 ."ריעצה ץולחה , ןופ

 ןבָאה סָאװ סעיצַאזינַאגרָא 150 ןופ ןענַאטשַאב טלָאמעד זיא גנוגעװַאב יד
 ןופ טעטירָאיַאמ יד ,רָאי 18 ןוא 14 ןשיווצ ןופ רעטלע ןיא (* םירבח 2500 טלייצעג

 טָאה םוטנדיא ןשיליוּפ ןופ דנַאטשוצ רעשימָאנָאקע רעד .,ןזיירק עקידנטעברַא

 רעטלע םעניא ןטעברַא ןבייהנָא ןלָאז ייז ךעלדיימ ןוא ךעלגניא יד ןעגנואווצעג

 ;גנולקיװטנַא רעקיטסייג רעייז ףיוא ןעוועג עיּפשמ ליפ טָאה סָאד ,רָאי 11 ןופ
 טכילפ יד ןכב טגיל'ס ,ןביירש ןוא ןענעייל טשינ ןָאק טנעצָארּפ רעדנטיײדַאב ַא

 םירבח יד ןעיצרעד וצ רָאנ טשינ עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןרָאטקורטסניא יד ףיוא
 יד ,גנודליב ערַאטנעמעלע ןַא ןבעג וצ ךיוא ייז רָאנ ,ךעלטפַאשלעזעגילַאנָאיצַאנ

 יבגל טנעצָארּפ 14 זיולב סיוא טכַאמ "ריעצה ץולחה; ןופ ןעייר יד ןיא טנגוי-ןרעל

 ,טנעמעלע ןקידנרידוטש ַא ןופ בור יּפ לע טײטשַאב סָאװ "ריעצה רמושה; םעד

 טָאה'מ םגה זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה לעוּפה דעו ןופ טכירַאב םעד טיול

 עקיזָאד יד ןדליבסיוא ןוא ןריזינַאגרָא וצ גנוגנערטשנָא עשיגרענע ןַא טכַאמעג
 ןוא ןרידילָאסנָאק וצ תוחוכ עשירעיצרעד יד טעיַאטסעג טשינ ןבָאה ,טנגוי
 ,גנוגעוַאב עקידנסקַאװ יד ןריטנעמעצ

 יד ןופ גנַארד ןוא ןליו םעד ןגעו טדערעג ךיוא ךיז טָאה טכירַאב ןיא

 יד וצרעד טלעפעג ןבָאה'ס רעבָא .ןבעל-סטעברַא ןוויטקעלָאק ַא וצ םיצולח

 ץרעמ ןיא זא ,ןענָאטַאב וצ יאדכ זיא גנולקיװטנַא ןוא סקואװ ריא ןכַאמ וצ טלוב ידכ (*
 רעד .םירבח 2500 יװ רעכעה טימ םיפינס 97 ןופ ןענאטשאב "ריעצה ץולחה; רעד זיא 5

 זיא םיא ךָאנ רעטייװצ רעד ,םיפינס 37 ענייז טימ רעטסערג רעד ןעוועג זיא ןַאיַאר רענליוו

 -- ןילָאװ ןיא ,םיפינס 18 ןעװעג ןענעז ןלױּפ-סערגנָאק ןיא ,םיפינס 19 טימ ענדָארג ןעװעג

 ,8 -- עיסעלָאּפ ןיא ,5
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 םירבח 194 זיולב 1926 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ,לשמל ,ױזַא .,ןעלטימ עקיטיונ

 ןטפַאשטריװ עקידנעטשטסבלעז ןיא םידיחי ןעגנערבניײרַא ,ןטקגוּפ-הרשכה ףיוא

 לייוו ייס ,הביבס רעקידנסַאּפ ַא ןיא לגנַאמ תמחמ ייס ,ןטָאלשעגסיױא ןעוועג זיא

 "רעד .רעטלע ןגנוי םעד רַאפ ,ןגייווצ-טעברַא עטטַאּפעגוצ יד ןעוועג טשינ ןענעז'ס

 ןעועג ןענעז'ס עכלע ןיא ,רענטרעג סנירג 68 טגדרָאעגנייא ןעמ טָאה רַאפ

 "ריעצה ץולחה; ןופ רעדילגטימ יד רָאנ טקיטפעשַאב

 סָאװ ,ןדָאטעמ עשירעיצרעד יד טלדנַאהַאב ןעמ טָאה ןגַארטרָאֿפ יד ןיא

 םעד ןיא רקיעב ,טנגוי שקידנטעברַא ןַא ןלושוצסיוא ידְּכ ןדנעװנָא ףרַאד ןעמ

 ןופ עעדיא רעד טימ ןעגנורדעגכרוד ןייז לָאז סָאװ ,"ריעצה ץולחה; ןופ טסייג

 ,"ךיעצה ץולחה, ןופ הרשכה רעד ןגעו טדערעג טָאה'מ ,לארשי ץרא ןדנטעברַא

 טימ טבעל סָאװ ,ץולח םענעסקַאװרעד ןופ הרשכה רעד ןופ שרעדנַא זיא סָאװ

 ןשיגָאלָאכיסּפ ןכעלגעזרעּפ ַא ןכַאמכרוד ףרַאד ןוא ןטייהניואוועג עטמיטשַאב

 טשיג זיא ןוא ,לארשי ץרא ןיא ןבעל:טעברַא יינ א וצ געװ ןייז ףיוא סיזירק

 ,תולג ןיא הרשכה רעקיטיט רעד ןופ סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןסינעג וצ לגוסמ

 ץולחה; רעד ךיז טניפעג עגַאל רערעסעב ַא ןיא ,קידנגנירד זיא הילע ןייז לייוו

 יד ןריוויטלוק וצ ידּכ ןוא .הרשכה ןופ ןרָאי ליפ ךיז ראפ ךָאנ טָאה רע ."ריעצה

 קיטניוו לכ םדוק זיא ,םזיצולח טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ ,ןטרעוו ןוא תולעמ עלַא

 עכעלטפַאשטריװדנַאל רקיעב ןייז ףרָאד סָאד ןוא ,טעברַא וצ גנאגרעביא רעד

 יד ןַא ,סולשַאב ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא םעד טימ גנַאלקנייא ןיא ,טעברַא

 ןופ טנעה יד ןיא טציא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןטפַאשטריוװ םרָאפ עקידנעטשטסכלעז

 טָאה'מ .ןקעווצ-הרשכה רַאפ *ריעצה ץולחה, םעד ןבעגרעביא ןעמ לָאז ,"ץולחהע

 ,ןרָאטקורטסניא רַאֿפ רַאנימעס ַא ןפַאש וצ ןסָאלשַאב ךיוא

 רעקיזָאד רעד ןיא ןטלַאהַאב ןענעז ןטכיזטיוא ןוא ןטייקכעלגעמ ערעיוהעגמוא

 סָאװ ,תוחוכ עשירעיצרעד ןעניפעג רָאנ ךיז ןלעווס ביוא ,גנוגעווַאב רעגנוי

 ,הכרדה עקיטיונ יד ןבעג ריא ןוא ןריריּפסניא יז ןלָאז

 (1926 ,טײי "םינפבמ;;)

 1927 -- 1926 ןרָאי יד ןיא
 (קינָארכ רעד ןופ)

 לעטשנעמַאזוצ ןטפקינײװעניא םעד ןיא םייוניש
 וצ גנַאגרעביא ןַא ,"ריעצה ץולחה, ןרַאפ געט-סגנַאגרעביא ןענעז סָאד

 ךָאנ ןרָאװעג טנכיײצעגנָא ,תמאה ןעמל ,ןענעז סָאװ ,ןעמרָאפ-טטייקיטעט עיינ
 ,רעירפ ןופ

 ;םַאר רעלענָאיצַאזינַאגרָא ןייז ןיא גנורעדנע ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא לכ םדוק
 ; עקירָאי 15--17 יד ןוא םירגוב ,עגנוי : סעפורג יירד טלייטעגסיוא ךיז ןבָאה'ס
 ןעגנורעדָאּפ יד טיול טייקיטעט יד ןסַאּפוצ ןוא טלַאהניא םעד ןפיטרַאפ וצ ידכ
 ןטיול םירבח יד ןלייטוצנייא ןעגנואווצעג ןעוועג ןעמ זיא ,עמורג רעדעי ןופ
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 רעד רעבָא ,עקירָאי 14 זיולב ןעוועג עגנוי עּפורג רעד ןיא ןענעז תליחת .רעטלע
 ןעוועג ןענעז םיפינס ךס ַא זַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא טנגוי רעד ןופ קורד
 ײנַאגרָא ןּפורג עקיזָאד יד .רעטלע םעד רעטנוא םירבח ןעמענוצנָא ןעגנואווצעג
 יו רעקינייוו טשינ -- ,טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ ןוא "?ריעצה ץולחה , םייב ךיז ןריז

 רעד ןיא ןיירַא ייז ןטערט -- רָאי 15 טלַא ןרעוו רעדילגטימ יד ןעוו ןוא רָאי ַא
 ןופ ןפורג ןעמ טריזינַאגרָא ָארויב-טּפיוה ןופ סולשַאב ַא טיול ,עיצַאזינַאגרָא
 -סגנואיצרעד רעד רַאפ רעריפ עקיסַאּפ ָאד ןענעז'ס ואוו טרָאד רָאנ עגנויירָאג
 ,טעטש 20 ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז גנוריזינַאגרָא רעייז ןגעוו תועידי .טעברַא

 ןבָאה סָאװ ,עכעלטנגוי עקירָאי-18 טרעהעג ןבָאה םירגוב תוצובק יד וצ
 ןענעז סעּפורג עקיזָאד יד ."ץולחה, ןיא בורקב ןטערטוצניירַא טיירגעג ךיז
 םירבח יד .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעבעג-ןָאט ןוא רעריפנָא יד ןעוועג בור יּפ לע
 ןעלדנַאהַאב ךרוד רעדַאק-רוטלוק ןוויטקַא ןַא ?ץולחה , ןיא ןפַאש וצ ךיז ןטיירג

 -בעה ךיז ןשיווצ ןדער ןוא ןעמעלבָארּפ-לארשי ץרא ןוא עשיצולח ענעדיישרַאפ
 ןוא םישדח סקעז יו רעקינייו טשינ הצונק רעד ןיא ןביילברַאפ ייז ,שיאער
 ערעדנוזַאב ןָא ,"ץולחה; ןיא טייהנייא עצנַאג ַא יװ ןיירַא ייז ןטערט ךָאנרעד
 ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענעז ענעסקַאװרעד ןופ סעּפורג ענױזַא ,ןוויטַאגָארערּפ
 ןיא ןייגנירַא םירבח 300 ןלעװ טסברַאה ןיא ןוא סעיצַאזינַאגרָא בור'ס ןיא

 ,"ץולחה,

 רוטלוק
 -עג רעייז קיטיונ טכַאמעג ןבָאה םירבח יד ןרעטַאמ סָאװ ,ןגַארפ ליפ יד

 טריזינַאגרָא רימ ןבָאה הליחתכל .תושינּפ ןוא םיסוניכ ףיוא גנולדנַאהַאב עמַאזניימ

 יד ןופ רעטערטרַאפ יד טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ןיא ,ןרָאפנעמַאזוצןָאיַאר

 .םימינס עצנַאג ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ רעטעּפש ,סעיצַאזינַאגרָא ענעדיישרַאפ

 "רַאפ יד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןקידירפַאב וצ ןסיוא ןעוועג רימ ןענעז טימרעד

 ןגָארטסױרַא טעװ עגנוי-רָאג עּפורג יד :עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןלייט ענעדייש

 -רעד יד ,גנוגעוװַאב רעצנַאג רעד וצ טייקיד'תוכייש ןופ ליפעג טָאד סוניכ ןופ

 וצ טייהנגעלעג ַא ןבָאה ןלעוו עגנוי ןופ עּפורג רעד ןופ לייט ַא ןוא ענעסקַאװ

 רימ םגה .טריסערעטניארַאפ ןענעז ייז עכלעוו ןיא ןעמעלבָארּפ יד ןעלדנַאהַאב
 ןזומ טייצ וצ טייצ ןופ רימ ןלעװ ,םיסוניכ ןופ םֹרָאפ רעיינ ַא וצ רעבירַא ןענעז

 .רעגייטש ןטלַא ןטיול םיסוניכ יד ןטלַאהנָא ךיוא
 ץנעדנעט ַא סױרַא םירבח יד ןזייוו טייקיטעט-רוטלוק ןופ טיבעג ןפיוא

 -ומיטס קיטייצכיילג ןוא תועידי-טנורג ןברעוורעד : ןפיטרַאפ וצ ךיז ןליוו ַא ןוא

 -טפַאשלעזעג ַא וצ ךיוא יו ,הבשחמ רעשיטַאמעטסיס רעקידנעטשטסבלעז וצ ןריל

 יז ןבָאה לארשי ץרא ןופ ןעמעלבָארּפ יד טימ ןעמַאזוצ ,עיצַאטנעירָא עכעל

 .סעיצַאזיליויצ ערעייז ןוא רעקלעפ ןופ עטכישעג יד ןרידוטש וצ ןביױהעגנָא

 עימָאנָאקע עשיטילַאּפ ךיוא ןעמ טנרעל ענעסקַאװרעד יד ןופ תוצובק יד ןיא

 עמַאזניימעג ןייא ךיוא טנדרָא'מ .קנַאדעג ןשיטסילַאיצָאס ןופ גנולקיװטנַא יד ןוא

 -טנװָא ןריטסיזקע'ס .רוטַארעטיל רענייש רעד ןופ ןזילַאנַא ןוא ןעגנוזעלרָאפ

 -עגלַא רַאפ ןסרוק ךיוא ןריטסיזקע םיפינס ךס ַא ןיא ןוא שיאערבעה רַאפ ןסרוק
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 לייוו ,קירעהעג יו ןבעגעגנייא טשינ ךיז ןבָאה ןסרוק:-טנוװָא יד ,םידומיל עניימ
 לגנַאמ ןבילוצ ןענרעל וצ ןשינעבױלרעד עקיטיו יד ןעמוקַאב טשינ טָאה'מ

 ןופ עטריאודארג יד .םעטסיס"ןרעל רעקיטכיר א ןיא ןוא רערעל עקיסַאּפ ןיא
 טימ ןוא םיפינס יד ןיא ןטעברַא קעװַא רעבָא ןענעז רַאנימעס ןשיצולח םעד

 ןקירעהעג ַא ףיוא ןרעוו טלעטשעגקעװַא ןסרוק יד ןלעװ ,רימ ןפָאה ,ףליה רעייז
 יי | ,ָאוויג

 טשרוד םעד ןליטש וצ חוכב ןעוועג טשינ ןענעז ןקעטָאילביב עשיטָאטש יד
 עלַאיצָאס ןוא עכעלטפַאשנסיװ ןיא ןפיטרַאֿפ וצ ךיז ןוא ןענעייל וצ םירבח יד ןופ

 ,קעטָאילביב ענעגייא ןַא םוטעמוא ןריזינַאגרָא טזומעג ןכב טָאה'מ ,ןעמעלבָארּפ
 טפיוקעגנייא ךיוא ןוא טניירפ ייב ןוא םירבח ייב רעכיב ןעלמַאז ןביוהעגנָא טָאה'מ

 רעטוג ןייק טשינ ןיא םיפיגס יז ךיז ןעניפעג לעירעטַאמ סָאװ םעד בילוצ .רעכיב
 ןקעטָאילביב עקיד'תופתושב ןפַאש וצ קנאדעג רעד ןעמוקעגפיורַא זיא ,עגַאל
 א טימ ןרעייטשייב ףךיז לָאז ןייארַאפ רעדעי .טעטש עקיד'תונכש יד רַאפ

 ןופ טנעצָארּפ 25 טימ ןקילײטַאב ךיז טעװ זפרמ רעד ךיוא ; עמוס רעטמיטשַאב
 ןעגנערבניײרַא ןלעװ ןענייארַאפ יד סָאװ ,םוכס םענײמעגלַא םעד

 זיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא שיוטסיוא-סגנוגיימ ןופ םרָאפ עטײרפשרַאפ ַא
 עכלעזַא סיױרַא ןביג "ריעצח ץולחה; ןופ ןענייארַאפ 12 ,טפירשטייצ עכעלרעניא יד
 יד ןשיוצ קירב ַא ןופ עיצקנופ יד ךיוא ןליפרעד ייז ןופ עכעלטע .ןעגנוטייצ
 יד ןענעז לַאירעטַאמ ןופ לייט רעטסקיטכיװ רעד .,סעיצַאזינַאגרָא עקיד'תונכש
 ו ,םירבח יד ןופ ןעלקיטרַא

 ה ר ש 2 ה

 ןיוש ןָאק'מ רעבָא ,טקידנערַאפ טשינ ךָאנ ךיז טָאה ןָאזעס-רעמוז רעד
 "טימ יד .גנורַאפרעד רעטלמַאזעגנָא רעד ןופ ךמס ןפיוא תונקסמ עקינייא ןעיצ
 עקידנעטשטסבלעז יד ןיא הרשכה רעייז ךרוד ןכַאמ "ריעצה ץולחה, ןופ רעדילג
 -- טַאטשרַאװ ַא ןַארַאפ ,(עינָאלא ,ןוָאטסוגיױא ,ווָאכָארג) "ץולחה, ןופ ןטלַאטשנַא

 "סיוא טלושעגסיוא ןרעוו'ס ןכלעוו ןיא -- עשרַאװ ןיא *רעמַאה , יײרעסָאלש יד
 ַא ןיא הרשכה ןופ םרָאפ עטייווצ יד ."ריעצה ץולחה; ןופ םירבח יד ךעלסילש
 יד ,םירבח עגנוי ענייז רַאפ ןייא טנדרָא ףינס רעכעלטיא סָאװ ,ןטרָאג-סנירג
 עקיזָאד יד .עיצַאזינַאגרָא עצנַאג יד רעדָא עפורג ַא רעביא טמענ גנוטלַאװרַאפ
 ןופ תוירחא ןוא וויטַאיציניא ,טייקיאעפ עוויטַארטסינימדַא יד טלקיװטנַא טעברַא
 עטירד יד .םירבח 220 טקיטפעשַאב ייברעד ןענעז'ס ןוא םיפינס 20 ןיא םירבח יד
 "סיוא ןבָאה סעּפורג ערעטלע יד ןופ םירבח יד ,סעּפורג-סטעברַא זיא םרָאפ
 ןופ תוצובק-טקַארטנָאק יד ןיא ןעמעננײרַא ייז לָאזמ טגנַאלרַאפ ךעלקירד
 ,טעברַא רעד ןיא ןײרַא ןענעז 50 ןוא 150 טרירטטיגער ךיז ןבָאה'ס ,"ץולחה;
 ןטימ ןָא טריפ סָאװ ,רעדַאק םעד טרימרָאפ ןבָאה גָארטסָא ןופ םירבח עכעלטע

 ןיא ןדייל םירבח בוריס זַא ,ןכיירטשרעטנוא רעבָא ףרַאד'מ .ווָאסָאלק ןיא ץוביק

 רעייז וצ טסַאּפעגוצ טשינ זיא ןוא ערעווש ַא זיא טעברַא יד לייוו ,תוצובק יד

 ךיז טכייל טשינ ןָא ייז טמוק סעּפורג עניילק ןעגעז ייז תויח ןוא ,רעטלע ןטרַאצ

 יד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס .ענעסקַאװרעד ןופ הביבס רעד וצ ןסַאּפוצוצ
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 ץולחהע יד ןופ הרשכה רעד רַאפ טסַאּפעגוצ טשינ ןיטולחל זיא םרָאפ עקיזָאד
 עלענָאיסעּפָארּפ ןדנירג וצ םעלבָארּפ סָאד זנוא רַאפ טייטש'ס ,םירבח *ריעצה
 ,הכאלמ ַא ןענרעלסיוא ךיז ןלָאז םירבח יד עכלעוו ןיא ןטַאטשרַאװ ןוא ןלוש

 (1926 ,ח"ל-זיל יידיתעה;)

 תושיגפ יד ךַאנ

 םישדח יד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ ,תושיגּפ טכַא עטשרע יד ךָאנ
 ןופ עירעס עצנַאג א ןענעדרָאוצנייא ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ,רעבמעווָאנ---רעבָאטקָא
 טעוװ טימרעד .עװַאלמ ןוא קָאטסילַאיב ,ענדָארג ,קסניּפ ,קסירב ןיא ןשינעגעגַאב
 עלַארטנעצ רעד ךרוד ןרָאװעג טנכײצעגנָא זיא סָאװ ,ןַאלּפ רעד ןרעוו טקידנערַאפ
 יד ןיא טעברַא יד סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןכעלטייהנייארַאפ וצ רעטניוו בייהנָא
 לַאירעטַאמ ַא יוװ ןעניד ןלָאז סָאװ ,ןגַארפ לָאצ ַא ייז רַאפ ןלעטשקעװַא ןוא םיפינס
 .רעטרע יד ףיוא םירבח יד רַאפ עיסוקסיד וצ

 עיצַאיצנערעפיד ןופ םעלבָארּפ סָאד ןעוועג זיא תושיגּפ יד ןופ קָאװשט רעד
 ינַאגרָא רעד ןופ ןעמַאר יד ןרעטיירבסיוא לָאז'מ ױזַא יוװ ןוא ,רעטלע םעד טיול
 רעטעּפש טָאה עלַארטנעצ יד ,רָאי 12--14 ןופ טנעמעלע ןרעגניא ַא טימ עיצַאז
 רעד ןופ תיצמת םעד טרימוס טָאה'מ רעכלעוו ןיא ,רושָארב ַא טכעלטנפערַאפ
 יד ןייטש טעוװ אבהל ןעמעלבָארּפ עטלדנַאהַאב יד ןופ רעטנעצ ןיא ,עיסוקסיד

 ,הרשבה יד ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא טעברַא-סגנואיצרעד

 -ירעווש ךס ַא טימ ןדנוברַאפ זיא "ריעצה ץולחה; ןופ רבח ןרַאפ הרשכה יד
 רעד .ץולח םענעסקַאװרעד ןופ הרשכה רעד טימ ןכיילגרַאפ וצ טשינ ,ןטייק
 רעכעלטיא זַא ,טלַאה --- ענעסקַאװרעד טריּפורג ןענעז'ס ןכלעוו ןיא -- ?ץולחה,
 עקירָאי 15 -- 16 -- 17 יד רַאפ .ץוביק ןיא טעברַא וצ ןייגרעביא ףרַאד רבח
 ךיז ןעמ טנרעל יו עגַארפ יד טייטש ייז רַאפ : ךעלגעממוא סָאד זיא רעבָא םירבה

 טרעגַאב טעברַא ןופ טסייג ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא סָאװ טנגוי יד ,ךַאפ ַא סיוא
 רעטצעל רעד .ןיוש ןטעברַא עטסניימ .גייצעג-סטעברַא טנַאה ןיא ןטלַאה וצ ןיוש
 בור'ס רעבָא ,ןטעברַא םירבח יד ןופ טנעצָארּפ 60 רעביא זַא ,טזיײװַאב סוזנעצ
 ,עטרבח רעד רַאפ עגַארפ יד טייטש רקיעב .תוכאלמ עשיצולח ןייק טשינ ייב

 .ךַאפ רעדנַא ןייק טשינ יז טָאה ןעיינ ץוח ַא סָאװ

 לעוטקַא ןרעוו טעװ --- טייצ רעמוז -- הרשכה רעשיצוביק רעד ןיא ךיוא
 וצ יו םעלבָארּפ סָאד "םירגובה תוצובק; יד ןופ םירבח ערעזנוא רַאפ

 ערעדנוזַאב ךרוד רעדָא םיצוביק ערעדנוזַאב ןפַאש ךרוד : הרשכה יד ןרעבָארעד

 .ענעסקַאװרעד יד ןופ םיצוביק יד ןיא סעּפורג
 (1927 ,ז"מ י"דיתעה,)

 גנוגעװַאב רעד ןופ סקואוו
 הרשכה ףיוא קעװַא לָאמ ןטשרע םוצ "ריעצה ץולחה, רעד זיא רָאי-ייה

 ןוא ןָאזרעּפ 150 טרירטסיגעררַאפ ןיוש ךיז ןבָאה'ס .ןפוא ןטריזינַאגרָא ןַא ףיוא

 ףינס ןופ סעּפורג עצנַאג זַא ,ןענָאטַאב וצ יאדכ זיא'ס ;ןָא טייג עיצַארטסיגער יד

 םירבח "ריעצה ץולחה, יד ןופ בור רעד .געוו ןקיזָאד םעד ףיוא טזָאלעג ךיז ןבָאה
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 עסיורג יד ןיא "ץולחה; ןופ רעדילגטימ יד טימ ןעמַאזוצ טנדרָאעגנייא ךיז ןבָאה
 ןעײטשַאב סָאװ סעּפורג ןַארַאפ ןענעז'ס רעבָא ,וװָאסָאלק ,"הירחש; ןופ ןטקנוּפ
 ןיא ןוא ָאכָארג ןיא יװ ,לשמל ,רעדילגטימ-"ריעצה ץולחחא יד ןופ ןיולב
 90 זיױלב הרשכה ףיוא ןרָאװעג טנדרַאעגנייא ןענעז התע תעל .עינָאלרעשט

 עקירעביא יד רַאפ ןענופעג טשינ רימ ןבָאה רעטלע ןגנוי רעייז בילוצ ,םירבח
 ,רעצעלּפ-טעברַא עקיסַאּפ ןייק

 "םיוא ןענעז'ס ןוא תומכ ןיא ןסקַאװ ןביוהעגנָא םיפינס יד ןבָאה סנטצעל
 ןלַאפעג זיא עילַאװכ-הילע עסיורג יד יו םעדכָאנ .םיפינס עיינ רָאג ליפ ןעמוקעג
 ךיוא ךיז טָאה'ס ןוא ןענייארַאפ יד ןיא םָארטש-ןסַאמ רעד טלעטשעגּפָא ךיז טָאה
 ןענעז'ס ,ףינס ןופ גנורעסערגרַאפ ןוא עיסנַאּפסקע רַאפ גנַארד רעד טליקעגּפָא
 רעד רעבָא .רעדילגטימ עיינ ןעמענוצפיוא טגָאזטנַא ךיז טָאה'מ סָאװ ,ןלַאפ ןעוועג

 ,טנגוי יד ןגיוצעגוצ טָאה טייקיטעט עשימַאניד רעייז ,םיפינס יד ןופ םויק םצע
 100 ןופ לָאצ יד ןגיטשעגרעביא ןוא ןסקַאװעצ ךיז םיפינס ךס ַא ןענעז סנטצעל
 תובהלתה ןוא קשח קיניײו ןזיװעגסױרַא ןבָאה םיקיתוו יד ןעוו ןטייצ ןעוועג .םירבח
 טימ ןריפוצנָא תוחוכ יד טעיאטסעג טשינ ןבָאה'ס לייוו ,עגנוי יד ןריזינַאגרָא וצ
 ןענייארַאפ יד ןוא ןטקַאװעגסיױא זיא'מ ןעוו -- טייצ רעד טימ רעבָא ,תוצובק יד
 "סקע רַאפ ןעגנוגנידַאב יד ןפַאשעג ךיז ןבָאה -- רעקיטפערק ןרָאװעג ןענעז

 ןסַאלק יד ןופ עכעלטנגוי בור יּפ לע ןריּפורג "םיריעצה תוצובק, יד .עיסנַאּפ

 ןואורּפ ַא טכַאמעג ןעמ טָאה רעטרע ערעדנַא ןיא ,לוש-סקלָאפ רעד ייב יז ,יו ,'ה

 ,10 -- 11 ןופ רעטלע םעד ןיא ךעלדיימ ןוא ךעלגניא ןופ תוצובק ןריזינַאגרָא וצ

 (1927 ,א "ריעצה ץולחה;)

 ןרעפיצ עקידנרעלַאב

 ןופ ָארויב-לַארטנעצ סָאד טָאה (1926 ,רעבמעטּפעס) ז"פרת ירשת ןיא
 ןוא םיפינס עריא ןופ סוזנעצ ןטייווצ ַא טריפעגכרוד ןליוּפ ןיא "ריעצח ץולחה;
 יד ןופ ,(1925 ,רעבמעטפעס ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא רעטשרע רעד) רעדילגטימ

 טרפעטנעעג ןכָאה ,עלַארטנעצ רעד טימ טריליפַא ןעוועג ןענעז סָאװ ,םיפינס 0

 ןבָאה סָאװ ,םיפינס עקינעי יד { םירבח 2208 ןופ טפַאשרעדילגטימ ַא טימ 7

 ןטמיטשַאב םעד ןיא סוזנעצ םעד טריפעגכרוד טשינ תוביס ענעדיײשרַאפ בילוצ

 ,ןובשח םענײמעגלַא םעד ןיא טנכערעגניײרַא טשינ ןרעוװ ,גָאט

 { ןטַאטלװער יד ןענעז טָא

 1006 185 1024 רָאל

 107 82 42 םיפינס לָאצ

 2208 1024 184 םירבח לָאצ

 22,492 טימ םיפינס יד ןופ לָאצ יד ןסקַאװעג ןכב זיא 1926 רָאי םעניא
 ַא טעמכ ,ה .ד ,48,600 ןפָארטַאב טָאה רעדילגטימ ערעייז ןופ סקואוו רעד תעב

 ןלייצ םיפיגס 60 ייב .גנוגעװַאב רעד ןיא עייג ןענעז םירבח עלַא ןופ טפלעה

 ,60 זימ 20 ןופ =- עקירעביא יד ,ףינס ַא ןיא רעדילגטימ 20 זיב
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 :טכעלשעג ןוא רעטלע ןטיול לעטשנעמַאזוצ רעד

 ה"ס סעטרבח םירבח רעטלע

4--12 24 44 78 
15 16 168 284 
16 202 200 602 
17 26 210 66 
18 206 182 278 

 2208 1024 1184 לכה ךס

 -רֶא רעד ןיא 46.2390 -- טרָא ןקידװעעזנָא ןַא ,ןכב ,טמענרַאפ עטרבח יד
 ןעוועג זיא לײטנָא ריא זַא ,ןזיװַאב טָאה סוזנעצ רעקידרעירפ רעד .עיצַאזינַאג

46, 
 -ברוד ןתעב זיא 12 --- 14 ןופ רעטלע םעניא ךעלדיימ ןוא ךעלגניא לָאצ יד

 "ַאגֹרָא וצ ןביוהעגנָא ייז טָאה'מ לייוו ,רעלַאמינימ ַא ןעוועג סוזנעצ םעד ןריפ
 ןענַאטשַאב ןיא עיצַאזינַאגרָא יד ,סוזנעצ םעד ןריפכרוד ןכָאנ טשרע ןריזינ
 ,ענעסקַאװעגרעטנוא ןופ רקיעב

 :גנוקיטפעשַאב טיול לעטשנעמַאזוצ רעד

 לכה ךס סעטרבח םירבח

 255 141 114 טנגוי-ןרעל

 1241 232 789 רעטעברַא

 12 245 267 ךַאפ א ןָא

 (1927 ,א "ריעצה ץולחה;)

 ףירע היע שי

 עיצילַאג ןיא

 ץולחה , םעלבָארּפ סָאד "ץולחה;, ןיא ןעמואושעגפיורַא זיא 1923 רָאי ןיא
 ןופ .ןוורעזער עיינ ןייק ךיז רַאפ ןעזעג טשינ ןַאד טָאה ?ץולחה; רעד ."ריעצה
 זיא םיא ןופ לייט ַא סָאװ ,לַאירעטַאמ-ןשטנעמ ַא ןענופעג ךיז טָאה טייז ןייא
 רעד ןופ : תוחילש רעשיצולח ןייז רַאפ ןָא טנגוי רעד ןופ טלושעג ןעוועג טשינ

 רעד .תוחוכ עיינ ןופ לַאװק ןייק טקעלּפטנַא טשינ ךיז טָאה טייז רערעדנַא
 ןרָאװעג זיא'ס .תומא 'ד ענעגייא ענייז ןיא ןסָאלשרַאפ ןעוועג זיא "ריעצח רמושה;
 לָאז סָאװ ,טנגוי רעשיצולח ַא ןיא ךיז טקיטיונ'מ זַא ,םענייא ןדעי רַאפ רָאלק

 ,טלַאהניא ןשיאעדיא ןַא טימ ןליפנָא יז ןוא ןשטנעמ טימ תורדתסה יד ןצנַאגרעד
 ןבָאה'ס ןכלעוו ןיא ,"ריעצה ץולחה, רעד ןקיּפסיױא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןַאטנָאּפס
 ,13 -- 16 ןופ רעטלע ןיא עכעלטנגוי ןסָאלשעגנָא ךיז

 ןיא םַאר עוװויטקעלָאק ַא זיולב ןעוועג גנוגעװַאב עקיזָאד יד זיא תליחת



 27 "ףלפצה ץולחה,  הילע עטרעפ יד

 "עג זיא רעטעּפש רָאי ַא ןיא רעבָא ,עיצַאזינַאגֹרָא רעשיצולח רענײמעגלַא רעד
 זייוכעלסיב .טַאירַאטערקעס רערעדנוזאב רעד ןגעווטריא רַאפ ןרָאװעג טעדנירג
 ןיא -- תוצובק יד טרעמעג ךיז ןנַאה'ס ןעוו .רעקידנעטשטסכבלעז ןרָאװעג יז זיא
 ךיוא זיא סָאװ ,ןרָאטקורטסניא ןיא לגנַאמ ןופ םעלבָארּפ סָאד ןעמואוושעגפיורַא
 טלָאמעד .גנוגעוַאב רעקיזָאד רעד ןופ גנולקיוװטנא רעד ראפ רעטש א ןעוועג

 ףיז ןלָאז סָאװ םירבח .ה ,.ד "הורה יצולח. ןגעוו קנַאדעג רעד ןעמוקענפיוא זיא
 שודיח ןייק ןכב זיא'ס ."ריעצח ץולחה/ ןראפ םיכירדמ יד ןרעוו וצ ןטיירגוצ
 ,1925 ןיא טילבעצ ךיז טָאה גנוגעװַאב עקיזָאד יד סָאװ טשינ

 המשנ יד ןעמַאלפעצ ןוא ןדניצוצנָא חוכב זיא לארשי ץרא עשיכנת סָאד
 ןיא ץולח א ןרעוװ וצ רענַאב םעד םיא ייב ןכַאמ קיטייצ ןוא ןכעלטנגוי ןופ
 לָאו'מ יצ : עגַארפ יד ןפורעגפיורא ךיוא טָאה רעגאב רעד טָא ,רעטלע ןטרַאצ
 עקיזָאד יד ,טעברַא רעװיטקודָארּפ ַא וצ ןייגרעביא רעדָא דומיל םעד ןייז ךישממ
 ןייא ןופ ןרָאטקורטסניא ןופ לגנַאמ ,םימי תכירא ןייק טַאהעג טשינ טָאה גנוגעווַאב
 סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד ןופ גנולקיװטנַא יד טייז רערעדנא רעד ןופ ןוא ,טייז

 וצ ךיז טָאה "ריעצה ץולחה; רעד .לרוג ריא טדײשטנַא ןבָאה לארשי ץרא ןיא
 "רישצה רמושה; ןטימ ןסָאגעגפיונ

 ("ץולחה תעונתל ףסאמ;}

 יה אנ 3 .נ

 ?לָאבמיס רעד

 "נָאק ןוא ןטלוב ַא לָאבמיס ןיא ןעזעג שטנעמ רעד טָאה תורוד-רוד ןופ
 עטלַארוא יד ןיא ןיוש .ןטפַאשקנעב ןוא ןעגנובערטש ענייז רַאפ קורדסיוא ןטערק
 םעד יװ ןגָארט םיא ןוא לָאבמיס ַא ביל ןייז ףיוא ןױיאוטַאטסיױא רע טגעלפ ןטייצ
 ,ןבעל ןייז ןופ לרוג

 -רַאֿפ ַא יװ טכַארטַאב ןרָאװעג לָאבמיס רעד זיא תורוד עקירָאפ יד ןיא
 ןכייצ ַא יו םיא רימ ןגָארט טנייה .םיא ראפ טינקעג טָאה'מ ,רֹזג רעטע'מתח
 ,ףמַאק ןיא ןעמ טייג םיא טימ .לַאעדיא-טייהיירפ ןקידנזיורבפיוא ןַא ןופ

 ;גנוגעװַאב רעזנוא ןופ לָאבמיס םעד ןגיוא ערעייא רַאפ רימ ןטלַאה טָא
 ןביוה ,ךיז ןצירּפשעצ ןעקנופ ,ריא ףיוא טּפַאלק סָאװ רעמַאה ַא ,עלדַאװַאק ַא
 .סנרעטש עקידלקניפ ןביז ,ךיוה רעד ןיא ףיוא ךיז

 יז ;סיוא טול ,טײרפַאב סָאװ טעכרַא יד זיא סָאד --- עלדַאװַאק יד

 ,ןליוו רעקיניזטסואווַאב רעד זיא סָאד -- רעמַאח רעד .ןבעל ןיײרַא זנוא ןיא טזָאלב
 ןענעז -- ןעקנופ עקידנצירּפשעצ יד .עיינ א טלעװ ַא חוכ טימ סיוא טדימש סָאװ
 ןקידנגַאוו ַא וצ ,גנוביוהרעד וצ גנובערטש יד ,רעייפ-טנגוי ןופ רעקַאלפפיוא רעד
 סָאװ ,ןלַאעדיא יד ןענעז סָאד -- ןרעטש עקידלקניפ ןביז יד .הילע ,גייטשפיוא

 ןטײלגַאב סָאװ ,גנונפָאה ןוא ןוחטב ,ןביולג רעקימָאלפ רעד זיא סָאד ;זנוא ןקעוו

 .ףמַאק ןלופי'הנכס ןטגָאװעג רעזנוא ןיא ליצידנע ןא ןַארַאפ .גנוגעווַאב רעזנוא
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 םימי תשש/ .,עיצידַארט רעשידיא רעד ןיא שילָאבמיס זיא לָאצ יד .ןרעטש ןביז
 וטסלָאז געט סקעז -- (ט ,כ תומש) "תבש יעיבשה םויו ,ךתכאלמ לכ תישעו דובעת
 רעד ,תבש זיא -- גָאט רעטעביז רעד רעבָא ,תוכאלמ ענייד עלַא ןָאט ןוא ןטעברַא
 ןבעל םענופ דוסי רעד -- ור ןוא טעברַא .ץעזעג רעשיטסילַאיצָאס רעטשרע
 ןֶא ןגָאז ןוא ןעקניוו ,געוו ןרעווש רעזנוא ןטכױלַאב ,ןעשטשילב ןרעטש יד
 ַא ןעגנערב ןלעװ סָאװ ,ןטייצ ןופ ןלייצרעד ,רוא ולוכש גָאט ַא טמוק'ס זַא

 ,שטנעמ ןוא טפַאשלעזעג ,טלעוו רעד רַאפ ןוקית

 רעד !ףיוא גייטש -- ,"ץולח הלע; :גנוזָאל רעד -- לָאבמיס ןרעטנוא
 טשינ טלגיזרַאפ ןייז ףרַאד רע .גנוגעװַאב רעזנוא טריטנעמעצ גנוזָאל רעקיזָאד

 זיא'ס .םישעמ עכעלגעטיגָאט ערעזנוא ןיא ךיוא רָאנ ,ןצפעל ערעזנוא ףיוא רָאנ
 ענייד עלַא ןיא ךיז ביוהרעד ,הלוע ייז ,ףיוא גייטש ;"ץולח הלע, :טָאבעג ַא

 המשגה רעזנוא ןופ דנַאל סָאד זיא הילע ןייד ןופ רעטנעצ רעד ןוא .ןעגנולדנַאה
 ,לארשי ץרא --- טפנוקוצ ןוא

 ,ןכירטש ענייז טימ טלוב זיא סָאװ ,לָאבמיס רעטרירטנעצנָאק ,רעניילק רעד
 ,ץרַאה רעזנוא וצ טדער -- טיור טלָאמעג ןוא קורדסיוא ןייז ןיא טריזילַאטסירק

 המשגה ןופ לַאעדיא םעד טגָארט סָאװ ,גנוגעװַאב רעזנוא ןופ לָאבמיס רעד זיא רע
 | ,גנוכעלקריוװרַאפ --

 (1928 ,היד "ריעצה ץולחה;)



 ג נו ג עוו ַא ב

 ק ָא טש בוד

 גיצנַאד ןיא "ץולחה, םענופ הצעומ רעד םורַא

 יד ןופ רעטערטרַאפ יד עכלעוו ,ןרעפיצ ענעקורט-שיטסיטַאטס יד ןיוש

 ,ןזיװַאב רָאלק ןבָאה ,ןטכירַאב ערעייז ןיא טנָאמרעד ןבָאה רעדנעל ענעדיײשרַאפ
 סָאד עכלעוו ,טייקכעלקריוו-"ץולחה, רעיינ ַא רַאפ טלעטשעג זיא הצעומ יד זַא

 יד ייב קירוצ רָאי ַא טימ טָאה'מ תעשב .ןפַאשעג רָאי ןטצעל ןיא טָאה ןבעל
 רעד זיא ,םירבח עטריזינַאגרַא לָאצ רעגרַאק ַא טיִמ טרירעּפָא ןטכירַאב-סעדנַאל
 ַא סלַא ןענַאטשעג עיצַאינַאגרָא רעד ןופ סקואוו רעקידמילצולּפ רעקיטציא
 גנוגעװַאב א סלָא רָאנ ,ןרָאװעג ןפַאשעג ןביוא ןופ טשינ זיא עכלעוו ךַאזטַאט
 רשפא יד סלַא ,טייקכעלקריװ רעשידיא רעד ןופ ןסקַאװעגסױרַא זיא עכלעוו
 יד ןיא סָאװ ,גנומיטשיי"א רעד ןופ גנוניישרעד-טיילגַאב עטנוזעג עקיצנייא
 "ץולחה, ןופ בור רעד .סַאג רעשידיא רעד ןיא ןרָאװעג קידעבעל םישדח עטצעל
 יד רָאנ טכוז ןעמ ןוא גנוניישרעד עטנוזעג ַא ןירעד טעז (ןליוּפ רקיעב) אפוג
 ךָאנ טציא עסיורג יד ידכב .,ןעמרָאפ עשירשיצרעד-שירָאטַאזינַאגרָא עקיטיונ
 םגה ,םַאר רעשירַאטַאזינַאגרָא רעטסעפ ַא ןיא ןעמענוצניירא גנוגעווַאב עשיטָאַאּכ
 רעד ןופ .תוחוכ עקיטיונ יד וצרעד ךָאנ ןלעפ'ס זַא ,טסואווַאב גונעג ךיז זיא'מ
 יד ליוװ סָאװ ,ץנעדנעט עשירעגגעק ַא ןַארַאֿפ ךיוא וויא רעבָא טייז רעטייווצ
 יז ןשיװצ ידכב םירבח לָאצ עניילק ַא ףיוא ןעקנערשַאב עיצַאזינַאגרָא"ץולח
 טנייה טגָאמרַאפ ױזַא .טעברַא ערעקיסעמנַאלּפ ןוא שרעוויסנעטניא ַא ןריפ וצ
 -גײרַא ןליוו סָאװ ,רעטנזיוט ןַארַאפ טרָאד ןענעז'ס םגה ,םירבח 500 םיוק עטיל
 ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןטערט

 ןשינעפרעדאב ענענארַאפ יד וצ עיצרָאּפָארּפטיד רעקרַאטש ראג ַא ןיא
 יד ,ןטייקכעלגעמ-הרשכה ענעפַאשעג עיצַאזינַאגרָא-"ץולחה, רעד ןופ יד ןעייטש
 סָאד ךָאנ ןענעז סעיצוטיטסניא-הרשכה עטיובעגסיוא ךַאװש טסיימוצ ,שנעגייא

 -ביא זיא רעכלעוו ,םעטסיס ןסיוועג ַא טיול ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,עקיצנייא
 ןויטַארעּפָאָאק ןוא ןטפַאשטריוװ רָאּפ יד .טרעלעפ ןופ יירפ ץנַאג טשינ סנקיר
 תעשב ,םירבח ןופ לָאצ עקיצניװ רָאג ַא רָאנ ןעמענוצניײרַא דנַאטשמיא ןענעז
 ,רעזָאלנַאלּפ רקיעב א טימ ןגינגַאב ךיז ןוומ םיצולח רעטנזיוט עקירעביא יד
 עקידנטייל יד רעכלעוו ףיוא ,הרשכה רעקיגנעהּפָא ןעגנוגנידַאב עקילעפוצ ןופ
 ךיז ןעמ טָאה הצעומ רעד ףיוא .העּפשה עקיטיוג יד ןבָאה טשינ ןענָאק ןענַאגרָא
 ןוא הרשכה רעד ןופ םעלבַארּפםצע םעד ףיוא טלעטשענּפָא ךיוא םעד ץוח
 ,לשמל ,ױזַא ,ללכב גנוקיטכערַאב-ץנעטסיזקע ריא ןופ עגַארפ יד טלעטשעגרעדינַא

 הרשכה רעקיסעמנַאלּפ-שיטנַאדעּפ ריא טימ ךיז טסיורג סָאװ עטיל ןליפַא טָאה

249 
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 ידכב ,טנַאװ רעד וצ תורדתסה רעד ןופ רעטערטרַאפ יד ןקירדוצ טווװאורּפעג
 רעיודסיוא ליפ ױזַא טימ יד זיא יצ ,רעפטנע ןרָאלק ַא ןעמוקַאבוצסױרַא ייז ןופ
 לָאר יד רָאנ רשפא יז טליּפש רעדָא י"א רַאפ קיטיונ ללכב הרשכה עטריפעג
 ,הילע רעטקנערשַאב ןופ ןטייצ יד ןיא וויטַאילַאּפ ַא ןופ

 תורדתסה רעד ןופ רעטערטרַאפ יד דצמ ךיז טָאה הילע ןופ עגַארפ רעד ןיא
 וצ ןזיוװַאב טשינ טָאה "ץולחה; רעד זַא ,ףרואוורָאפ רעפרַאש רעד ןרעה טזָאלעג
 טָאה "ץולחה; םעד דצמ ,ױב-קַאבַאט םעד רַאפ םילוע לָאצ עטגנַאלרַאפ יד ןרעפיל
 ןעמוקעגרָאפ זיא הילע רעד ןופ גנוקיטעּפשרַאפ יד זַא ,ןזייוונָא טוװאורּפעג ןעמ
 ןטייז עכעלטע ןופ ןעמ טָאה םעד ץוח רעבָא .םימעט עשינכעט בילוצ זיולב

 ןטלַאה וצ *טײרַאבשרַאמ, ךעלגעמ דימת טשינ זיא'ס זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא
 "רעד טשינ זיא'ס זַא ןוא י"א ןופ זירּפַאק-הילע ןדעי רַאפ ןוורעזער עשיצולח
 ןטלַאטשנַא ןוא ןטפַאשטריװ יד ןטכינרַאפ וצ ףור-הילע ןדעי בילוצ רַאבזָאל
 ,םירבח עקידנטעברַא טרָאד יד ןעיצסױרַא ןקידמיצולּפ ןכרוד הרשכה רַאפ
 -סיה; רעד וצ טעברַא-הרשכה ריא ןסַאּפוצוצ טבערטש סָאװ ,לשמל ,עינעמור
 רעכעלקילבנגיוא רעד וצ טשינ ןוא יובפיוא-י"א םענופ "וװיטקעּפסרעּפ רעשירָאט
 טקנוּפדנַאטש ןקיזָאד םעד טפמעקַאב קרַאטש רָאג אמתסמ טלָאוװ ,דנַאל םענופ עגַאל
 "עג ַא ןיא טָאה עטיל ךיוא ,ןטָארטרַאפ ןעוועג הצעומ רעד ףיוא טלָאװ יז ןעוו
 ,דנַאלשטייד ךיוא טצעלוצ ןוא ןטָארטרַאפ טקנוּפדנַאטש ןקיזָאד םעד סָאמ רעסיוו
 ַא ןעמיטשַאב שדוח ןדעי דנַאל ןדעי רַאפ לָאז'מ זַא ,טרעדָאפעג טָאה סָאװ
 עשיצולח יד ידכב ,ןטַאקיפיטרעס ןופ לָאצ עקידנעטש רעבָא עלַאמינימ עסיוועג
 ַא ןיא ןייטש טשינ ןוא ןרעוו טרילוגער ךעלגעמ זיא'ס ליפיוו ףיוא לָאז הילע
 רעד זַא ןלױּפ ןופ גַאלשרָאפ רעד .טעברַא-הרשכה רעד וצ הריתס רענעפָא
 -נטעברַא רעצנַאג רעד ןופ לָארטנָאק ןוא גנוטייל יד ןעמענרעביא לָאז "ץולחה;
 רעד ןופ טייקטיירגעגעצ-טשינ רעד ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז טָאה ,הילע רעקיד
 .עבַאגפיוא רעקיזיד ַאזַא רַאפ עיצַאזינַאגרָא

 ןיא טעברַא-רוטלוק רעד ןופ עגַארפ עקיטכיוו יד טָאה הצעומ רעד ףיוא ,, ,
 רעד תעשב ,טנייה טָאה יז שטָאכ ,גנולדנַאהַאב עקיסַאּפ יד ןעניפעג טשינ "ץולחה;
 ,גנוטיידַאב עסיורג רָאג ַא ,גנוגעווַאב-ןסַאמ ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןָא טמענ "ץולחח,
 טנכייצעגנָא טשינ ןליּפַא ןבָאה תוטלחה עסַאלב עטסַאפעג עגַארפ רעד ןיא יד
 טעװ ,סיוא טזייווס יװ .טעברַא-רוטלוק רעד ןופ ןעינילטכיר עטסניײמעגלַא יד
 גנולדנַאהַאב יד ןזָאלרעביא אליממ םינינע יד ןופ גנַאג רעכעלריטַאנ רעד םינּפה
 -טנַא רעקרַאטש ץלַא ךיז םעד רַאפ ןעמעלבָארּפ-סגנואיצרעד ןוא "רוטלוק יד ןופ

 רמושה;) ןדנוב-טנגוי ערעדנוזַאב יד ךיוא ןוא "ריעצה ץולחה, ןקידנעלקיוו
 זיולב ןקיטפעשַאב ךיז טעװ "ץולחה;, רעד תעשב ,(המודכו ?סייוו-יולב; ,"ריעצה
 ,הילע ןוא (ןיז ןכעלכַאפ-גנערטש ןיא) הרשכה ןופ ןגַארפ יד טימ

 סָאװ רָאנ רעד ןופ קורדנייא ןשירפ ןרעטנוא ןענַאטשעג זיא הצעומ יד שטָאכ
 עטלַאק ןימ ַא ןגָאלשעג ריא ןופ ךָאד טָאה ץנערעפנָאק-טנגוי רענעטלַאהעגּפָא

 -רָאפ םויח-רדס ןיא רעד .ץנערעפנָאק-טנגוי רעד ןופ ןינע ןצנַאג םוצ גנואיצַאב
 ללכב תוביס עטנַאקַאבמוא בילוצ זיא "רעונהו ץולחה, טַארעּפער רענעעזעג

 ןעמונעג טשינ ןעמ טָאה סעיצולָאזער יד ןיא ךיוא ןוא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא טשינ
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 זיא'ס ,רעונה-תירב םענעפַאשעג-ײנ םעד וצ גנולעטש עכעלקירדסיוא םוש ןייק
 סרעטערטרַאפ יד ןבָאה הצעומ רעד ףיוא ןיוש טָאװ ,טשינ שודיח םוש ןייק םורָאד
 ,טייקנדירפוצמוא רעייז רעבירעד טקירדעגסיוא רעונה-תירב םענופ

 ל ק ש םענופ עגארפ רעד םורַא טלקיװטנַא ךיז טָאה עטַאבעד עסייה ַא
 .ןעמונרַאפ עגַארפ רעד טימ ךיז טָאה ץנערעפנָאק-טנגוי יד ןױש .ה דוב ע
 "סטעברַא םענופ גנוקרַאטשרַאֿפ רעד בילוצ ןבָאה "ץולחה; רעד ןוא טנגוי יד
 יד ןופ םילקש-יײטרַאפ ערעדנוזַאב יד ןופ עיצַאדיוװקיל יד טריטקעיארּפ בושי
 ןצנַאג ןראפ הדובע לקש ןקיד'תופתושב ַא ןופ גנופַאש יד ןוא ןעגנוריּפורג עקניל
 "לקש רעד ןעוו לַאפ ןיא ."רעונה תירב, םעד ןוא ?ץולחה, םעד ,לגילפ ןקניל

 לָאז ,ןרעו טריפעגנייא םימעט זיא'ס עכלעוו בילוצ ןענָאק טשינ לָאז הדובעה

 ןרעוו ןפַאשעג ןליוּפ ןופ עיצַאגעלעד רעד ןוא ימלוע זכרמ םעד ןופ גַאלשרָאפ טיול

 ,ץול ח ה ל ק ש םענופ םרָאפ רעד ןיא הדובע לקש םענופ טַאגָארוס ןימ ַא
 המכסה יד טָא יוװ יוזַא .(ןעײטרַאּפ-סטעכברַא יד ןופ המכסה רעד טימ רָאנ רעבָא)
 סָאװ וצ ןזיױװצכָאנ קירעביא התע תעל זיא עגַארפ ענעפָא ַא טציא ךָאנ זיא
 טשינ גנוניימ רעזנוא טיול רעד ןעגנערב טזומעג טלָאוװס סעיצַאקילּפמָאק ַא רַאפ

 ,ץולחה לקש ןרעדנוזאב ַא ןגעוו קנַאדעג רעכעלקילג ץנַאג

 "רָאפ ןוא ערעווש יד ,י"א רַאפ העש רעקיטציא רעד ןופ טייקיטכיוו יד
 רקיעב ןוא עיצַאזינַאגרָא רעטקרַאטשרַאפ רעד ןופ ןעמעלכַארּפ-סטעברַא עטלקיוו
 קרַאטש סָאד טכַארבעגרעבירַא רעהַא טָאװ'ס עכלעוו ערעפסָאמטַא עטנוזעג יד
 -לעּפָאק ,קינלָאקש ,קַאצנירּפש ,ןוירוג ןב) י"א עקידנטעברַא עטריטנעזערּפער
 "סיוא ךיז טָאה הצעומ יד זַא ,ןעוועג םרוג ןבָאה (יוכו ןַאמפיוק ,ירעי ,שטיוועי
 רעדנטיײדַאב א ףיוא ןענַאטשעג זיא ןוא טייקטסנרע רערעדנוזַאב א טימ טנכייצעג
 ,ךיוה

 (1924 ילוי ,"דנַאל ןוא קלָאפ ,)
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 1922---1927 ןרָאי יד ןיא עיצַאזינַאגרָא-טלעװ "ץולחה; ןופ סקואוו
20,699 

 2ט00

1600 

1080)7 196 125 1924 1923 | 1922 

 (1927) ז"פרת ףוס *ץולחה,-טלעוו ןופ ןטלַאטשנא-הרשכה ןוא םירבח לָאצ

 | םיצובק-הרשכה לָאצ
 רַאפ עקידנעטשטסבלעז ןיא םירבח לָאצ

 ץשיטָאטש טפַאשטריװדנַאל עכעלטפאשטריוודנאל "הרשכה םירבח לָאצ עניימעגלא
 ןטלַאטשנא ןכַאפ ערעדנַא ןוא סמראפ ןטלַאטשנא "ץולחה, ןופ ד נ ַא ל

 5 24 4 89 דגן ןלוּפ
 5 21 8 100 2000 דנַאלסור
 2 21 -- 18 1579 עיצילַאג
 1 8 1 180 500 עטיל

 -- 23 = 474 50 דנַאלשטייד
 = 10 2 297 4206 עינעמור
 2 2 1 250 205 עיכעשט
 1 7 -- 181 250 ךיירטסע
 = 2 1 56 115 דנַאלטעל

 = = = 25 25 דנַאלָאה

 = --- 1 20 20 עירַאגלוב

 סס 4 51 סכ = פג ןי 20 18.520 ה"ס
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 לארשי ץרא ןיא ץַאלּפ רעייז ןוא "ץולחה, ןופ םירבח יד
 ("ץולחהפ ןיא ןעוועג טינ ןענעז סָאװ םילוע-רעטעברַא טימ ךיילגרַאפ ןיא)

3 

 שא ןעועג ןענייז סָאװ עטלייצעג |
 "ץולחה, ןיא םירבח

 || טיג ןבָאה סָאװ וצ ט עבר א ;
 "ץולחה, םוצ טרעהעג 6 : 6:8

2 2 | 

22 203 

22 204 

24 
1:5 

16 
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 ןיא ןײרַא  ןיא ןירַא  ןיא ןעגנַאגעג רעד ןיא ןײרַא טנעקעג "רעטעברַא יד
 ןעייטרַאפ םיצובק ןיא ףרָאד תורדתסה "2 שיאערבעה  ןכָאנ הילע

 ל"א ןיא הילע רעייז גירק

 גנולייצ רעד ןופ דוסי ןפיוא טלעטשעגנעמאזוצ עלעבאט עקיזָאד יד :גנוקרעמַאב

 ןופ קירבור רעד ןיא (א : טזײװַאב 1926 רעבמעטּפעס ןיא רעטעברא עקידלארשי ץרא יד ןופ

 ויא סָאװ ,הילע'רעטעברא רעד ןיא ערעדנא ןוא םירבח-"ץולחה, ןופ טנעצַארּפ םעד "היל,

 טנעצָארּפ רעד --- ןקירבור עקירעביא יד ןיא (ב ןטלייצעג ןרָאװעג זיא ןוא טעברַא ייב ןבילבעג
 ןוא גירק ןכָאנ ןעװעג הלוע ןבָאה סָאװ) רעטעברא ערעדנא יד ןופ ןוא םירבח-ילולחה, יד ןופ

 י.װ .א .א םיצובק ןיא ,ףרָאד ןיא ןייג רעייז וצ גוצאב ןיא (טלייצעג ןרָאװעג

 .(1928 ץרצמ 3 ,55 י"דיתצה;)



 " ץ ו ל ח ה , ןו פ ל בוי

 לגיצ רעדעי הריש טגָאז לארשי ץרא ןיא

 י'רעדוואט ןעזעג ןגױט עגעגײא עגײמ טימ ךיא בָאה סױטארָאט ןײטרָאט

 ,טגָאוירָאה סוב ןיב ךיז ןעיּב עכלעװ ,סעפעטס עטסיװ ןעזעג בָאה ךיא :ןבכַאז

 רעכלעװ ,רוד ןשיאָארעה שירעגָטיּפ ,ןגנוי ַא ןעזעג בָאה ךיא ,סרָאּפ רעײז ןטייב

 ןיא ןעטלעצעג עגײײז טלעטשעגקעװא טָאה הא סגטײװ רעד ןופ ןעמוקעג זיא

 ,רעזײה טיובעג ןרעװ טכַאנ רעביא ,דמַאו ןפיוט םיבושי טױבעג טָאה ןוט רבדמ

 ןוב תודוסי יד -- ירפ רעד ןיא ןט ,סעטערטש 'דצמַאז ןטסעז גנגטגר8אפנוו םייב

 ןלָאהרעדיװ רעדליב עכלעזט ;דמַאז ןופ סירט ןיױש ןצָארּפש עכלעװ ,רעזייה

 ןעגײז סָאד .רעטרעװ ןײק טימ ןרעלקרעד טיג ךיז ןזָאל ןוא ,גָאט ןדעי ךיז

 ךיא .ןקעמסיוא טיג ךיז ןזָאל ןוא ּפָאק ןיט ןײט ךיז ןצירט עכלעװ ,רעדליב

 ןײט ןײק ָאטינ זיא טלעװ רעטיײרב רעצגטג רעד ןיט זא ,המלש חוומאב ביולג

 ןיא .לארשי:ץרא ןופ יד ןצ ךעלגע ןעגײז רעפַאש ןוא רעיוב ענײז סָאװ ,?סגיוװ

 .טגַאװ ןיא טגײלעגנײרא טרעװ סָאװ ,לגיפ רעדעי יהריש טגָאז א לארשייץרא

 ירַאֿפ ןעגײז עכלעװ ,רעטעברטש ןיול םתס ןײק יג ןטרָאד ןעגײז רעטעברַא יד

 טפנוקוצ ַא ןעיוב עכלעװ ,ןשטנעמ ןעגיײז סָאד .סיתב-ילעב ערעיײז ןצ טפאלטש

 'עגסיוא תובא ערעײז ןבָאה יחַא ,ךיז ךָאג רעדניק ערעײז רַאפ ןט ךיז רַאפ

 ןופ ,דנא? ריא המוא יד טרעבָארעד ױזַא .רבדמ ןיט געט ַא ײז ראס ןטָארט

 .רט װעג ןבירטעגסעװַא טלַאװעג טימ זיאט יז ןכבלעט

 קילאיב .נ .ח

 "ץולחה ,, ןופ לבוי ןקירָאי ןעצ םוצ

 יד ,ייא ןא רעטײברַא רעשידיא רעד ,"ץולחה , ןוס עיצַאזינַאגרַא יד

 תולג ויא גווגעװַאב סטטיײברַא עשיטסיוויצ עצגַאג יד ,גנוגעװַאב'טגגוי עשיצולס

 יד ןרָאװעג טגײלעג ןענעז סע טניז לבוי ןסירעי*1ס םעד וצ ןפורעג ןרעװ ---

 .גנוגעװַאב "ץולחה , רעטריזיִנַאגרט רעד ןופ זהדוסי עטשרצ

 קידעבעל 8 טיטיוג זיא םויוויט םוצ ןעצוק עכלעוװ תוחוכ עגנוי יד רַאפ

 עזָאלציגערג רַאפ וליפַא טשינ ךיז ןקערש תוזחוכ עגנוי ערעזווא  .קרעװ סיורג

 'מורט ףסוי ךַאפגײא ןוא רָאלְק טסירדעגסיוא ךיז טָאה ױזַא -- 'ןטײסירעװש

 רעשיצולח רעד ןופ רעזײװגעװ ןא רעריפ ,רבח רעד ןעװעג זיא רעכלעװ ,רָאדלעּפ

 ןוא ןעמוקעג זיא "ץולחה, רעד טא הײטשטוא ריק ןפ ביױהגָא םײב הנחמ

 טיירג ןוא טייברמ רעכלעװ ,רוד ןעגנוי ןופ ןעלטסַא יד ףיוא טגיילעגפיורא טָאה

 ירַאפ טסבלעז רעלופ ןומ ףרעװ עסיורג סָאד ,טעברַא רעד ןצ ךײגרעביט ךיז

 ,םזינוייצ ןדגעכעלסריװרַאפ ךיז םענוס טגָארפ ןביוט גגוכעלסריװ
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 ןסַאלק ןוא רעקלעפ עט ,גירק'טלעװ ןופ ףוס םוצ געט ןעװעג ןענעז'ס
 ןוא טּפַאשטכענס ןופ ךָאי םעד ךיו ןופ ןפרַאװוצּפָארַא ידכ ,טכַאורעד ןבָאה
 טקילבעגנײרַא ןעגנונעּפָאה עדנעלַארטש ךיוא ןבָאה ןַאד ; טייהיירפ ןצ ןייגרעביא
 ןצ ךיז טָאה ןטַאמ עשיריא יד הפ רעצרעה יד יא ,סָאג רעשידיא רעד ןץא
 ענעי ןיא .ייא ץא טרובעגרעדיװ-סקלָאפ ַא רַאּפ ןליװ רעקיטכעמ ַא טרעקַאלּפ
 רעצרעזק יד יא ןרעטַאלפ ןבױהעגנַא רעײפ רענעטלַאהַאברַאב א טָאה געט
 ןײז טימ ןבעגוצרעביא ךיז ןגױאטַאב םיא טא רו ןשידיא ןגגי םעד ףופ
 עמַאונײא יד .טנעמָאמ ןסיורג םעד ןופ ןבָאגױא יד ןצ טײקכעלועזרעּפ רעצנַאג
 ןקיטכיל ַא ןיא ןסָאגעגנעמַאװצ ךיו ובָאה םויצסח טפ ןקוופ ענעפרַאװעצ
 סעיצַאזינַאגרַא ,טצַארּפשעגפױא ןבָאה םיפיגמ ,טכַאװרעד ןבָאה םירבח .לקַאּפ
 הרטכה רעד ןצ זיאימ ,טגטעעג ךיז ןבָאה ץולח'יתב ,ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז
 ןענעז הדובע'ידודג ןוא םיצובק ,טיובעג ךיז ןבָאה וטּפַאשטריװ ,ןעגנַאגעג
 -- טמָארטשעג ןעמ טָאה ןצענערג יד ןוא ןטרָאּפ יד ןצ ,רָאװעג טריזינַאגרָא
 ַאגרָא-דנַאל יד ורָאװעג טעדנירגעג ןענעז טײצ ןײא ןיא ,הילע ןצ גנַארד ןטימ
 ,עיצילַאג ,עטיל ,עינעמור ,ןליוּפ ,עניַארקוא ,םירק ,דנַאלסור ןיא סעיצַאזינ
 הנַאלשטײד ןיא ןא -- םוחת ןשידיא םענעסעזַאב טכידעג ןיא -- דנַאלטעל
 סָאד טּפַאלק סע ואװ טרֶא ןדעי ןיא ןוא ײקרעט ,דגַאלָאה ,עיכעשט ,ךיירטסע
 ץרַאה עשידיא עגנוי

 .םייק יד ךיז טיצ --- ןָא ןַאד ןופ טא
 ןדנעװוצּפָא ,לעּפַאב רעשירָאטסיה רעד ,ןביײצ רעד ןרָאװעג ןבעגעג זיא'ס

 יָאְקע ןצ -- עקשועטס רענעטַארטעגסױא ןײז ןוט ןבעל'סקלָאפ ןופ לרוג םעד
 .ןדָאב א ךיז ןעלצרַאטײא םוצ ,גנודנוזעג עכעלטּפַאשלעזעג א רעשימָאנ
 ןופ ןצינערג יד רעביא טרעטײרבעגסױא ךיז טָאה "ץולסה, טפ גנוקריװ יד
 ןופ ןבעל ןיא א םזיגויצ ןיא טקווּפ-טכיל רעד ןרָאװעג זיא רע .טייקיטעט ןייז
 יד ןופ קרעװ-סגנוריזיטיטקודָארּפ םעד ןיא רָאטקַאּפ רעדנעגעװַאב רעד ,קלָאּפ
 טסולפגײאַאב סָאװ םוב רעלַארטנעצ רעד ,רעדנעל תולג יד ןיא ןסַאמ עשידיא
 .גנוגעװַאב טנגוי רעשידיא רעד ןופ גנולקיװטגַא ןוא גנואיצרע יד

 'םיוא ךָאד ןענעז "ץולחח, ןופ טײברא רעד ןפ ןעגנרעבַָארע עטקעריד יד

 יב ךיז ןעגיפעג עכלעט ,סםירבח עגײז ןפ רעטנזיױט רעקילדנעצ ךרוד ןבירשעג

 ןיא ווא עיצַאזנַאלָאט רעד יט ,טַאטשרַאט שאט ןט רדלעפ ןיא גָאט ןקיטוגײה

 .לארשי ץרא ץא רעטײברַא ןשיריא ןופ הליגמ סגוופַאש רעד ןיא -- ץוביס

 רעקידלפַאצ ןפ ןורדמױא רעד סא סָאז -- "ץולחהח} ךופ ראי ןעצ

 "ירפ ןוא טײברַא ןצ ןעגנובערטש טא ןעמיורמ'חלואג ןופ טּפָאזעגנָא ,עיגרעגע

 "בעה יד ןבעלפיוא ,גופאש רעטיטטעלַאט טא טיהכיײײלג ןופ ןבעל ַא ןצ ,טייה

 יסקלָאפ יד ןופ רעברעה יד ןיא ןגרָאברַאֿפ ןעוועג זיא עכלעװ ,רוטלוט עשיאער

 .רור 18 רוד ןופ ןסָאמ

 ןופ גנוכעלקריװרַאט טפ ןָאּפ יד ךיוה ןבױהעגפױא טָאה "ץולחה א רעד

 ,תורשפ סוש ןֶא ןעמדיװ ן3 ךיז ןלױפַאב טָאה א טײקכעלגעזרעּפ רעצנַאג רעד

 יץקולחה, רעד ,טַאט רעשיטסיגיט רעגײר רעד ןצ הא טרעט 'סגנווטיײרפַאב םוצ

 ײז ןוא ןסימַארּפמָאק ןָא ךיו טימ ץנַאג ןבעל וב םירבח עגיז ןלױפַאב טָאה
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 -ָאצַאג ,רעכעלשטנעמ רעײז ײז טריטסיד סע סָאװ ,טײקיטעט ַא ןצ ןגױאװַאב

 .ןסירעג רעלַאיבַאס ןוא רעלַצג

 טקיגײארַאפ ,טריזילַאטסירק סָאװ רישכמ רעד ןרָאװעג זיא "ץולחה, רעד

 רעטייברַא ןשידיא םויא טבעל סָאװ ,עיגרעגע עדנזיױרב יד טרירטנעצנַאק א

 רעשידיא רעד ןיא ,םזיגויצ ןיא גנוגעװַאב סטיײברַא רעד ןיא ,לארשי ץרא א

 רעד ןופ יובפוא ןרָאפ גנוגעװַאב רעשיטסיגויצ רעצנַאג רעד ןיא ןוא ,טגגוי

 .לארשי ץרא ןיא טפַאשלעזעג רעדנטעברַא רעיירפ

 ןופ סעילַאװכ יד טזיורבעג ןבָאה סע ןעװ ,געט עטשרע עגעי יא יװ יזַא

 ןגָאלשעגנָא ךיז ןבָאה סעילַאװכ יד ןעװ ךָאנרעד ןוא ,סזינויצ ןיא גנורעטסײגַאב

 -רַאפ ךרוד ןסירעגכרוד ךיז ןבָאה םיצולח תונחמ ןעװ ,ןלעפ עצטרַאה ןיא

 ,םי ןופ סעילַאװכ עדנזױרב יד ףױא ךעלפיש'רעשיפ ןץא ,ןבענערג עטרַצּפש

 יד ךָאנ געמ'רעצ ענעי ןיא יװ ױזַא ; סופוצ א ןפישרלױק ןופ אנד ןפױא

 יד טײרַאב ךיז ןבָאה סע ןעװ געט יד ןא א 1971 יַאמ ןיא ןשיגעעשעג

 יד ןיא ,טציא ךיוא יֹזַא ןַאד יװ ױזַא ,1923 ןיא הילע רעד וופ סעילַאװכ

 ןופ ןרעױט יד ןעװ ,סיזירק והא גגורעטיברַאפ רעכעלכײלגרַאפמוא ןופ געט

 ןוא רעטגזיוט ערעײז ןיא םיצולח תוגחמ ןעײטש ,טלגירראפ ןעגעז לארשי ץרא

 ןעגנוקישסיורש ןט ןשיגעגנעפעג רַאְפ פָא טשיב ךיז ןטערש ,רעטגזיוט רעקילדגעצ

 ,ןעמוק ןחמ סָאװ געט'הילע עטייבַאב יד וצ טײרג וענעז טא ,דנַאלסור ןיא

 ירעד יד ןוא ןליװ ןדנזיורב םעד ןשיװט טסרמ רעד סיורג זיאיס רעבָט

 ןעצונעגמורא טשיג ךָאנ טָטה "ץולחה  ןופ טסיײג רעד .ןעגנורעבָארע עטכיירג

 -נַאב "ץולחה, רעד ,רעטײברַא ןשידיא םעד ןוא טנגוי רעד ןופ ןטכיש עלַא

 ענעגײא עגײז ץא טכײרגרעד טָאה רע סָאװ םעד טימ טשינ ךָאנ ךיז טנעג

 ןְקעװ ןצ ןענַאטשרַאפ טשינ ךָאנ טָאה טסבלעז גנוגעװַאב עשיטסיגויצ יד .ןעײר

 ןעײטש ץטטײװ טימ ןעגנוררעגכרור ווא ,טלָאפ ןיא תויטולח ןףפורוצסױרַא א

 ירַאפ רעד ןשיװצ טלעװ רעד ןופ ךעלעקניװ עלַא ןיא "ץולחה, ןופ תווחמ יד

 .םורַא ײז טמענ סָאװ ,טייקדמערפ

 ףרַאד עיצַאזיגַאגרַא "ץולחה, רעד ןופ לבוי ןקירָאירעצ ןופ גנורעייפ יד

 יןיב רעצנַאג רעד ןיא רָאטסַאּפ רעדנעלסיירטפיוא ןוא רעדנעגעװַאב סלַא ןעגיד

 טייקיטנעהּפָא ןוא טייהננָאלשרעד רעד וצ ןעמענ זומ ףוס ַא .גנוגעוַאב רעשיטסינ

 'רעטנוא עטסבגרע ץבטג דנט7 ןיא ןבױהעגנָא ןיוש ךיז ןבָאהיס ! םזינויצ ןיא

 יָאמ ןרעבָארע א עיצַאזינַאלַאק רַאֿפ ןטײקכעלגעמ ךיז ןענעפע סע ;ןעגנומעג

 ךיז ןקרעמַאב סע .טײברַא רעדנעּפַאש ייב ןסָאמ עטיירב ןריזינָאלָאק רַאפ ,סעיציז

 חוכ סעמעװ טימ ,הנחמ רעשיטסיגויצ רעד ןיא גנורעטנומפיוא ןופ םינמיס ןיױוש

 ןוא עטיײרב טימ סיורָאפ ןָאט ןַאּפש ַא ,ןסיזירק עלַא ןייז רבוג רענָאק טעװ ןעמ

 'םיוא טרעװ גגוגעוטב עשיטסיגויצ יד .טרעװ 'סגגובעלפיוא סוצ טירט עטסעפ

 -אש רעײז רַאּפ גנגטגסיוא ןַא ןבעג ,תוחוכ עשיצולח יד ןקרַאטש ןצ טרעדָאפעג

 ַא רָאפ דואל ןופ ןרעיױט יד ןופ גגובעפע רעקידלטב רעד ךרוד ,גגארד ןדגעפ

 ןופ ; עיצַאזינַאלָשק רעשיצולח ןופ םישעמ עסיורג ךרוד ,הילע רעשיצולז

 ,םוטעמוא םיצולח תונחמ יד ןופ ןוא גנואיײנַאב עשיצולח רימ ןרעדָאּפ םזינויצ
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 רעקידעבעל רעד טרָאד ןרעװ א סנחמ רעשיטסיוויצ רעד ןיא ןײרַא ולָאז ײז זַא
 .חוכ רעדנעבעלַאב א

 רַאפ לוק ןייז ןביױהפיוא "ץולסה} רעד טעװ לבוי ןייז ןופ גָאט םעד ןיא
 ןעיצנײרַא טעװ רע ;קרעװ ןייז רַאפ וטַאמ:סקלָאּפ ןופ ףליה יד ןירטנעצנָאס
 םעד ןקעװפױא טעװ רע ; טגג א רעטײברא עײג רעטנזױט ןעײר עגײז ןיא
 'ףיוא ןוא טרעװ ןייז ופ טלַאסיא סעד ןפיטרַאפ ,הגחמ רענעגײא רעד ןופ זוב
 .הילע רעטײרב ןא רעסירג ַא רַאּפ דנַאל טפ ןרעיוט יד ןכערב

 ןצ גנוגעװַאב רעשיצולח רעד ןפ תוכרב יד רימ וקיש גָאט םעד ןיא
 העובש ַא הא ,ײטש טשינ ןלָאז ײז סגטסָאּפ עכלעװ ףױא םירבח עריא עלַא
 סָאװ ,לארשי ץרא ןיא רעטײברַא ןשידיא םעד טסישעג טרעװ טײהײרט ןפ
 רעד ןופ ןעײר יד יא .טנָארפ ןײא טײטשַאב -- "ץולחה} םעד ןט םיא רַאפ

 רַאג ןךיט גנוגעװַאב סטיײיברט רעד ןופ ןעײר יד ןיא ןט גנוגעװַאב רעשיטסיגויב

 .טלעװ רעד

 טשינ לָאז סע ידכ ,ןעײר ערעטוא ןקוקרעביא רימָאל -- גָאט םעד א
 ,לרוג םעד ןעמיטשַאב סָאװ ,ן'העש יד אל .עקידלסַאװ ןייק זנוא ןשיווצ ןביילב
 'כרוד ,עבַאגפױא ןוא טכילפ ןיז רַאּפ טײרג -הד ןשידיא ןגוי םעד ןעניפעג
 ךיז טקערש סָאװ ןײזטסואװַאב ןטריילַאטסירקסױא ורָאלס ַא טימ ןעגנורדעג
 ,ןעגנולכיורטש-געװ טא ןדײל ,(טײקירעװש רַאפ פא טשינ

 ! סיואראפ---טירט רעד טכיילגעגסיוא ,ןליװ רעד טלָאטשעגסיױא ןרעװ לָאז
 ! ןניז ןלעוו רימ ןוא

 ,"ץולחה , עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ

 (ףורפיוא ןא ןופ)

 וַאסלענעצ אק .ב

 "ץולחה , ןופ בוט'םוי םוצ

 טרעװ יז : שינערעקרעביא ןַא ףיוא טשינ טרַאװ טייקכעלקריװ עשידיא יד

 סָאד ןופ ןבייהנָא ףראד ןעמ .ןיילא ךיז ןופ ןלַאפעצ ןוא טרעקעגרעביא

 ,ףלא ןופ ,יינ

 יז רעבָא ,עטלייצעג : ןדיא עטושּפ עקיזָאד יד ןענעז .עגלעצנייא == ==

 ,..ןדיא ייב טרָאס רעיג א { עייג ןענעז ייז .ןאראפ ןענעז

 ,קלָאפ עטלּפירקרַאפ ,עקנַארק עטקיטײװעגסיוא סָאד ןייז לָאז טשטנעבעג

 ןעװ וליפא ,ןיז עכלעזא ןרָאװעג ןריובעג םיא ןענעז רעטלע רעד ףיוא סָאװ

 -- סייו רעװ -- ןוא ,סג רעטסיורג ַא ָאד זיא סע .ענלצנייא זיולב ןעגעז יז

 ,..הרדבא אל ךוע תמאב עקַאט רשפא

 רצגצערב .ח ?

 .הילע רעטייוצ רעד ןופ בייהנָא םעד ןעזעג רענערב םייח ףסוי טָאה ױזַא

 סָאװ ,"סרוקיּפאג רעד ,"שואי לעב, רעד -- רע ,טסַאפעגפיוא יז רע טָאה ױזַא
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 טָאה תוסרוקיּפַא ןייז סָאװ :הרובג עקיקענטראה טייזעג טָאה גנולפייווצרַאפ ןייז
 ןייז סָאװ ;ןביולג ןופ ןעקנופ עלַא ןשינעטלעהַאב ערעייז ןופ ןעמונעגפיונוצ
 -גופ) ןכ-יּפ-לע-ףא םענעי טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה ןיד-קסּפ רעדנטכינרַאפ
 עויטַאגענ עלַא ןופ ףוס םוצ ןעמוק קידנעטש זומ סָאװ (ןגעווטסעד
 רעד ןופ םיא רעביא טרעטיצעג טָאה ,"סנ, םעד ןיא טביולגעג טָאה רע ."תונובשח
 ןטצעל םעד םורַא טרעמַאלקעג ךיז טָאה המשנ ןייז ןוא ,סנטייוורעד ןופ ןוא טנעָאנ
 ןקרַאטש וצ חוכ רעמ ןעוועג זיא *?רשפא, ןטפַאהלפייווצ ןקיזָאד םעד ןיא ,"רשפא;
 ענעבייהרעד עלַא ןיא רעדייא הרובג טימ ןליפוצנָא ןוא ןרעטסיײגַאב וצ ןוא
 .ערעדנַא ןופ "תווקתה;

 יד זַא קיטיונ זיא ,ןריפרַאפ טשינ לָאז "רשפאפ רעקיזָאד רעד ידכ רעבָא
 ןופ .טײקמַאזנייא רעייז ןיא ןעור טשינ ןלָאז ?עטלייצעג , יד ןוא ?ענלצנייא,
 ,קלָאפ ַא --- ךס ַא ןופ ,ךס ַא --- לסיב ַא ןופ ,לסיב ַא --- ןרעוו ייז ןפרַאד םידיחי
 ריא ןיא טײטשטנַא סָאװ ,טייקכעלמיטנגייא-רעטעברַא עקיד'לארשי ץרא יד
 ןוא סַאג רעטיירב רעד ןיא ןײגסױרַא ףרַאד ,םידיחי ןופ ןינע ןַא סלַא טײקמַאזנייא
 ןַא ןופ גנופַאש רעד וצ ,עסַאמ רעד וצ דיחי םעד ןופ ,ןסַאמ יד ןופ ןינק ַא ןרעוו
 ךיא) "לודג יוגל ךתוא השעאוק םוצ ,קלָאפ םוצ געוװ ןפיוא סַאלק-רעטעברַא
 טָאבעג רעשירָאטסיה רעד זיא סָאד --- (קלָאפ סיורג ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיד לעוו
 "ץולחה; ןוֿפ

 עמַאס ןיא "ץולחה, רעד ךָאנ ךיז טניפעג ץנעטסיזקע ןייז ןופ רָאי ןעצ ךָאנ
 ןעמוקעגרָאפ םיא קנַאד ַא ןענעז סָאװ ,ןעגנורעדנע יד רעבָא .געוו ןייז ןופ בױהנָא

 ןיא ,םזינויצ ןיא ,לארשי ץרא ןופ עגַאל רעד ןיא ,קרעװ רעזנוא ןיא ,זנוא ןיא
 רעיוהעגמוא ןוא ליפ ןענעז -- רעדנעל-תולג יד ןיא קלָאפ רעזנוא ןופ ןבעל םעד
 ,סיורג

 ךָאנ ,קירוצ רָאי קיצנאווצ ןוא ףניפ טימ ןעמוקעג רעצימע טלָאװ סע ןעוו
 רעד ןופ געט-רעביוצ יד ןיא רעדָא ,םזינויצ ןיא שואי-יַאדנַאגוא, ןסיורג םעד
 ךיז טָאה סע ןעװ ןטייצ יד ןיא רעדָא ,1905 רָאי ןיא עיצולָאװער רעשיסור
 עיצַאלימיסַא-טשינ ןופ עיגָאלָאעדיא עלַאנָאיצַאנ-םוקמב יד טריזילַאטסירקעגסױא

 ןוא ענלעצנייא יד ,זנוא וצ ןעמוקעג ןַאד טלָאװ רעצימע ןעוו --- הלואג-טשינ ןוא

 עלַא ןענערברַאפ וצ סולשַאב ןקיד'הנושמ םעד ןעמונעגנָא ןבָאה סָאװ ,עמַאזנייא

 ןלעוו םורַא רוד ןבלַאה ַא ןיא זַא ,טגָאזעג טלָאװ ןוא ,ןייז הלוע ןוא תולג ןופ ןקירב
 ןוא םירוחב ,רעטנזיוט רעקילדנעצ ןוא רעטנזיוט ןייג םידיחי יד ןופ טירט יד ןיא
 זיא --- הלואג ןופ רעייפ סָאד יינ סָאד ףיוא ןזָאלברעדנַאנופ ןלעוװ סָאװ ,ךעלדיימ
 ? טביולגעג םיא טלָאװ רעוו

 רימ יו םעד ךָאנ ,ןעמוקעג זנוא וצ טלָאװ רעכלעזַא רענייא ןעוו רעדָא
 ,סיוא ךיז ןקידייל רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד ןופ ןטלעצעג יד יװ ןעזעג ןבָאה
 ןוא ,רענעייל'שיאערבעה עטצעל סלַא טכַארטַאב ךיז ןבָאה רימ יװ םעד ךָאנ
 ןופ עטשרע יד ןייז עטצעל עקיזָאד יד ןלעו ןכיג ןיא רָאג זַא ,טגָאזעג זנוא טלָאװ
 ןוא רעביירש עריא סָאװ ,רוטַארעטיל רעקידעבעל ַא ןופ ,רענעייל רוד םעיינ ַא
 ןעמַאזוצ עדייב רָאנ ,רעביירש-םתס טשינ ןוא ,רענעייל-םתס טשינ ןעגעז רענעייל
 זנוא וצ טלָאװ רעצימע ןעוו --- שוביכ ןוא יובפיוא ןופ ןבעל ַא ךרודַא יז ןכַאמ
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 םענייא יו טכַארטַאב טשינ םיא רימ ןטלָאװ יצ ,ןעמוקעג סנױזַא סעּפע טימ ןַאד
 ? קילגמוא רעזנוא ןופ קזוח טכַאמ סָאװ

 ,ןגיוא יד ןיא זנוא רַאפ ןעשעג רעדנואוו רעקיזָאד רעד זיא ךָאד ןוא

 "סיוא "ץולחה, םעד טָאה טנַאה עטוואורּפעגסיוא ,עקיסיילפ ןייק טשינ
 גנוגעװַאב יד .ןעמוקעגפיוא רע זיא ןיילַא ךיז ןופ ,סקואווךָאנ ַא יו ,טעװעדָאהעג
 טגָאלקעג טשינ טָאה רענייק .טגרָאזעג טשינ םיא ןגעוו ןבָאה רעריפ עריא ןוא
 טרעקרַאפ .ךַאוש ןעוועג זיא רע ןעוו רעדָא ןעוועג טשינ זיא "ץולחה; רעד ןעוו

 טעוװ רעמָאט ,קרַאטש וצ ןרעוו ,הלילח ,רע טעוו רעמָאט ,ארומ ןבָאה עכנַאמ --
 םצע ןייז טסירדרַאפ זייוונטייצ ."סעיגעליווירּפ, ןגירק ,ךיירסולפנייא ןרעוװ רע
 רענייק ןוא .טרעדָאפ ןוא טנָאמ עכלעוו ,ןעוו טשינ טזָאל עכלעוו ,ץנעטסיזקע
 ןפוד-אצוי ַא זיא סָאװ ,"ץולחח, רעד זַא ,קנַאדעג ןפיוא ףױרַא טשינ טגנערב
 ךיז טנגונגַאב סָאװ ,"ינב אנינח; רעד סע זיא רע --- םזינויצ ןלעיציפָא םעד ןיא
 סָאד ,םיא בילוצ סָאװ ןוא ,ןטייווצ ןזיב תבש-ברע ןייא ןופ ןגייפ לּפעט ַא טימ
 טנייה וואורּפ .עקיד'ילארשי ץרא יד ,טלעו יד טייטש ,םיא ףיו א -- טסייה
 סָאװ ,ןעז וטסעוו -- "ץולחה, םעד קרעוו-לארשי ץרא םעד ןופ ןעמענסױרַא גָאט וצ
 ,ןביילב טעװ סע ללח רעטסוּפ ַא רַאפ

 "לארשי ץרא רעד ןופ טניוו רעדעי סָאװ ,"סקואווכָאנ, רעקיזָאד רעד רעבָא
 טָאה ,תולג ןופ רעדלעפ יד ףיוא טײזרַאפ ןוא ןנָארטעג םיא טָאה טעברַא רעקיד
 "םָאטש רעד טלָאצעגקירוצ טָאה רע סָאװ ,טכורפ רעד טימ טנגונגַאב טשינ ךיז
 רע .ןבעל-תולג ןשידיא םעד ןיא רָאטקַאפ רעלַאער ַא ןרָאװעג ךיוא זיא רע .רעטומ

 טשינ :ןבעל ןשידיא םעד ןיא לארשי ץרא עקידעבעל יד טסַאפעגניײא סע טָאה
 ,עקידעבעל יד לָאנ ,םזינָאיזיװער ןוא "םזינָאײז, טשינ ,םזינויצ רעשיטילָאּפ
 ןופ קנַאדעג ןטימ טכַאמעג טָאה לצרעה סָאװ סָאד ,.לארשי ץרא עקידנטעברַא
 לסעג לָאמש ַא ןופ טריפעגסיורא םיא טָאה רע סָאװ ,םזינויצ ןשיטילָאּפ םעד

 "נָא עוויטקעלַאק טימ "ץולחה, רעד טָאה סָאד -- ףױרַא ךַאילש ןטיירב ןפיוא
 .ה מט ש ג ה  רעכעלנעזרעּפ ןופ קנַאדעג ןטימ טכַאמעג ןעגנוגנערטש

 םייוקמ ןיא םיא בילוצ ןוא םיא ןיא ןוא ןעוועג הכוז טָאה "ץולחה, רעד
 רעדנעל עלַא רעביא ןרעוו טיײרּפשרַאפ טעװ לארשי ץרא : החטבה יד ןרָאװעג
 ,?תוצראה לכב טשּפתתש לארשי ץרא הדיתע;)

 םעד :םזינויצ ןימ אזא טנעקעג רעדנעלי-תולג יד ןיא ןדיא ןבָאה לָאמַא
 םעד ,"טַאגעלעד; םעד ,ןיירַאפ ןשיטסיגיצ םעד ןופ רעציזרָאפ םעד ,לקש
 ,עטיירדעצ ,עטלמוטעצ געט -- ךיז טכוד ,געט ןעמוקעג ןענעז טָא ןוא ."השרומ,

 רעשיאערבעה רעד ןיא ןרָאװעג ןענורטנַא זיא תיכה-לעב רעשיטסינויצ רעד ןעוו
 "הרשכהג :ןסקַאװעגסױא ןענעז םיצולּפ ָאד ןוא ,ןרָאװעג ?דימ, זיא ליכשמ
 ןוא שיאערבעה ןוא ײרעקַאה-ץלָאה ַא ןוא יירעקאהנייטש ַא ןוא "תונלבק, ,"הצובק,
 "! טעברַא רעשיזיפ וצ,, ןוא 1 ןײרַא ףרָאד ןיא; ןוא רוטַארעטיל עקיד'לארשי ץרא
 ? טכַאמעג ץלַא סע טָאה רעוו ---

 ןיא ןוא זנוא ףיוא ךיז ןגָאלק ןייא ןיא ןטלַאה סָאװ ,רענגעק ערעזנוא
 ןיא סע טלַאה --- רבדמ ןוא ןייטש ,לדנעל ןיילק אזַא : ן'הנעט ,זנוא ןגָאלקַאב ןייא

 !ןשטנעמ ביג ,ןעלטימ ביג ! ביג ןוא ביג ג קלָאפ םעד ןופ טולב סָאד ןּפַאצ ןייא
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 עקיטנייה יד סָאװ ,ןעז וצ טשינ ןגיוא יד הנווכב ןכַאמרַאפ רעגָאלקַאב יד ןוא
 ,ןב יול ג : תולג םעד טיג ,עקירעגנוה ןוא עמערָא ןוא עניילק יד ,לארשי ץרא

 ,ץַאלּפ רעייז ןופ גרעב ענרענייטש טקור סָאװ עעדיא ןַא --

 -דנַאטש רעזנוא ןופ זיולב טשינ יז טיג -- טיג לארשי ץרא סָאװ סָאד ןוא
 רעד ,דימתהישא רעד ןשָאלעגסיױא טשינ טרעוו סע סָאװ ,סָאד : ןיילַא טקנוּפ
 *הלואג יד טריזיוװיטקַא ןוא טריזיליבָאמ ןרעו סע סָאװ ,סָאד ; רעייפ רעקיבייא

 ,קלָאפ רעזנוא ןופ המשנ רעד ןיא ףיט ןטלַאהַאב ןגיל עכלעוו ,תוחוכ

 ןיא טקעלּפטנַא ךיז טָאה סָאװ ,גנוניישרעד עכעלשטנעמ ענעביוהרעד יד
 ןיא דיא ןופ ןקור םעד ןכילגעגסיוא טָאה יז טשינ ןעד יצ -- ץולח םעד

 -- עיצַאזילַארָאמעד רעכעלטפַאשלעזעג ןוא ןברוח ןשימָאנָאקע ןופ געט ןיא ? תולג
 שאידומע סלַא טנידעג "ץולחה; ןופ ןטרעװ עשילַארָאמ יד טשינ ןבָאה
 -עטולַאװ טימ ןעוועג לופ זיא טלעוו יד ןעוו ,געט יד ןיא ? םוטנדיא-תולג םעד רַאפ
 רעצעלּפ-סטעברַא ןפַאשעג "ץולחה, רעד טשינ טָאה ,עיצַאלוקעּפס טימ ןוא לדנַאה
 ?לדנַאװ-לדנַאה ,םזיטיזַארַאּפ ןופ טגָאיעג טָאה רע טשינ ?ןבעל-ןעעדיא ןוא

 -לעב טשינ סָאװ ,ןפירגַאב ןופ טלעוװ ַא ןפַאשעג טָאה ,"ץולחה, רעד ,רע טשינ

 טשינ גנונַא ןייק ייז ןופ ןבָאה ןעײטרַאּפ-רעטעברַא טשינ ןוא ןעײטרַאּפ עשיתיב
 ? טַאהעג

 .תרשמ םעד ,רעטעברַא םעד עטָאלב ןופ ןביוהעגפיוא טָאה "דנוב,; רעד
 טפַאשרעה ןייז .טרעדנעעג טשינ רע טָאה טעברַא םצע רעד וצ גנואיצַאב יד רעבָא

 ןרעבָארעד ךרוד טשינ ןריפוצנייא טימַאב ךיז רע טָאה סָאג רעשידיא רעד ףיוא
 ךרוד רָאנ ,ןשטנעמ-טפול ןוא סרעלטימרַאפ ןופ ןטכיש יד ןיא סעיציזָאּפ-סטעברַא
 -עצ רעד ןגעקטנַא .זיא'ס יװ ױזַא ,ןבעל ןפיוא עינָאמעגעה עשיטילָאּפ ןפרַאװנָא
 ,טפַאשלעזעג רעשידיא רעד ןופ ןבעל ןיא סעיציזָאּפ-סטעברַא יד ןופ גנורעטיש
 יד וצ ןפיולרעביא ןייז ןוא רעטעברַא ןשידיא ןופ גנוריסַאלקעד רעד ןגעקטנַא
 ,קיטכעמנָא ןרָאװעג "דנוב, רעד זיא -- ןסַאלק עשירעלטימרַאפ

 ,ט ע ב ר ַא י ד -- עטָאלב ןופ ןביוהעגפיוא טָאה גנוגעװַאב עשיצולח יד
 רדסכ טָאה יז ,ןבעל-סקלָאפ ןופ רעטנעצ ןיא טעברַא יד טלעטשעגקעװַא טָאה יז
 .טפַאשלעזעג רעד ןיא סעיציזָאּפ עיינ ןוא עיינ ץלַא טעברַא רעד רַאפ טרעבָארעד
 ,סַאלק-רעטעברַא ןשידיא םוצ קירב ַא טנגוי רעשידיא רעד ןופ טכַאמעג טָאה יז
 ,קלָאפ-סטעברַא ןקיטפנוקוצ םוצ

 רעקיטפנוקוצ רעד ןיא לַארָאמ ןוא טפַאשלעזעג ןופ ןפירגַאב יד ןוא
 ןדנובעגפיונוצ ,זײװרעכעלריטַאנ ,גנוגעווַאב עשיצולח יד טָאה טלעװ-סטעברַא

 טימרעד .געוו-סנבעל סלַא רָאנ ,הצילמ בילוצ ,םתס טשינ ןוא ,לארשי ץרא טימ

 יז ןבָאה סָאװ יד רַאפ וליפַא -- לארשי ץרא טלדנַאװרַאפ "ץולחה; רעד טָאה
 עשילַארָאמ עיינ ןופ לָאבמיס ַא ןיא -- טַאהעג טנייפ יז ןבָאה רעדָא ,טנעקעג טשינ
 ץרא טצנַאלפרַאפ "ץולחהק רעד טָאה ױזַא ןוא .ןטרעו עכעלטפַאשלעזעג ןוא
 .תולג םעד ןופ דרע רעד ןיא לארשי

 ("ץולחה, ןופ לבוי ןקירָאי-ןעצ םוצ ןרָאװעג ןבירשעגנָא ,1928)
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 קיל ַאיב .נ .ח

 "ץולחה , ןופ חוכ רעד

 ןופ רעדנירג ןופ קנעדנָא םעד טעמדיוועג זיא סָאװ ,טנוװָא ןקיזָאד םעד

 ,"ץולחה, רָאי 10 ןופ בוט-םוי םעד ןוא ,הכרבל ונורכז ,רָאדלעּפמורט ,"ץולחה;
 עז ךיא לייו ,ללכב דייר ןוא סעדער ןָא ןרעייפ וצ ןעוועג יאדכ רשפא טלָאװ

 רעד זיא סָאד ןוא ,ןָאט ןיא רָאנ ,ןדער ןיא טשינ "ץולחה; ןופ חוכ"רקיע םעד
 ןיא ןבירשעגניירַא טָאה "ץולחה; רעד סָאװ ,חשרּפ עטסעיינ יד ,שודיח רעטסערג
 ןייגכרוד זומ גנוגעװַאב עדעי .גנוגעוואב סנַאסענער רעשידיא רעד ןופ ךוב
 יז זיב ןקידערּפ ןוא ןדער ןופ הפוקת יד ,םיורט ןוא קנאדעג ןופ הפוקת יד
 ביוא ןוא .טַאט רעד ןופ ןוא וטפיוא ןופ הטוקת רעד וצ ףוס םוצ טייגרעד
 טימ ןעוועג זיא בייהנָא סנעמעוו ,הנחמ רעסיורג רעזנוא ןיא עּפורג ַא ָאד זיא'ס

 ןופ עגר יד טרעטנעענרעד ןפוא ןקידתושממ א ףיוא טָאה סָאװ ,קירוצ רָאי 0
 ןוא ."ץולחה; רעד ןעוועג סע זיא ,ןעוועג בירקמ רַאפרעד ךיז טָאה ןוא טַאט
 טימ לרוג ןייז טּפינקרַאפ טָאה ןוא הפוקת רעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא'ס רעוו
 ןדער קיניײװ זומ רעד ,םישעמ עכעלגעטיגָאט ךרוד וטפיוא ןקידעבעל םעד
 ןעמרָאפ ןענופעג ןטלָאװ טְנװֶא ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןעװ .ןָאט ךס ַא ןוא
 ןענופעג סע ןבָאה ייז יװ ,ןעגנורעייפ ערעייז רַאפ ךיוא וטפיוא ןוא טָאט ןופ
 ןַא ףיוא הרות רעייז ןעוועג םייקמ ייז ןטלָאװ ,ןבעל ןכעלגעטיגָאט רעייז רַאפ

 ,ןטסקיטַאּפמַא ייז רַאפ זיא סָאװ ,ןפוא

 ,רימ ןבָאה ,רַאפעג ןייז ןוא תולג ןופ הרצ רעד ןגעוו ןדער רימ ןעוו
 ; תולג ןופ טאטלװער רעד ,קנערק עכעלרעפעג עקיזָאד יד ןעניז ןיא ,רקיעב
 ןופ ןסירעגּפָא ןרָאװעג ןענעז רימ לייוו ,ןליוו ןלַאנָאיצַאנ ןופ טײקכַאװש יד
 שזילַארַאּפ ַא וצ ןעמוקעג רימ ןענעז ,ןבעל ןשיטילַאּפ ןוא ןלַאנַאיצַאנ ןופ ןלַאוװק יד
 ןופ יובפיוא םעד ייב טצונאב ןרעוו סָאװ ,רעדילג יד ןופ ןוא גייצעג יד ןופ
 ןייז ןענעקרעד טעװ רע ןעװ ,ןַאד ליפא ,טעוו ,רימ יו ץוביק ַא .דנַאל ַא

 רעמ ןענָאק טשינ ,טַאט רעקידעבעל רעד ןופ ןסירעגּפָא קידנעייז רעבָא ,קנערק
 ַא וצ ןקעוורעד וצ ךעלגעמ טשינ םיא זיא'ס ןוא ןליוו ןייז רעביא רַאה ןייק ןייז

 ןוא לוסּפ ןוא טּפמעטרַאפ ןרָאװעג ןענעז טָאט ןופ גייצעג ענייז .טַאט רעסיורג

 ערעזנוא עלַא סָאװ ,לַאפוצ ןייק טשיגרָאג זיא'ס .ןשרעהַאב טשיג רעמ ייז ןָאק רע

 "רַאפ וצ ןעוועג הכוז טשינ ריא ןבָאה ןוא הלואג ןגעוו טמולחעג ןבָאה תורוד
 זַא ןתולג ןופ קילגמוא סָאד טנעקרעד טָאה קלאפ עצנַאג סָאד .,ןכעלקריוו

 ןופ דנַאל ןיא סנַאסענער ןוא הלואג רָאנ יװ תולג ןופ געווסיוא ןייק ָאטשינ זיא'ס

 ןַא ןפַאשעג ךיז טָאה'מ ןוא םולח ןטימ טנגונַאב ךיז טָאה'מ רעבָא ,תובָא יד

 ןגעוװ רעדנואו א ףיוא םימיה תירחאב ןעמוק טעװ סָאװ ,חישמ ןשירָאזוליא

 ףסוי ןופ ןוא "ץולחה, רָאי 10 ןופ גָאט-קנעדנָא םוצ ,1928 ןיא ןטלַאהעג,עדער (*

 ,רָאדלעּפמורט
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 חוכ ןוא ןליו ,טייקכעלגעמ רעד ןיא טביולגעג טשינ טָאה קלָאפ סָאד לייוו
 ,טַאט ןייז ןופ

 קירוצ רָאי 50 טימ גנוכַאװרעד יד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו ,ןַאד ןליּפַא ןוא
 -עװַאב יד טָאה ,געוו רעדנַא ןַא ףיוא םולח םעד ןרעלקרעד טלָאװעג טָאה'מ ןוא
 הפוקת רענעדײשטנַא רעד וצ גָאט ןייא ןיא ןייגרעבירַא טנַאקעג טשינ גנוג
 ןרזחנייא טפרַאדעג ךיז טָאה רוד רעקידסלָאמעד רעד .טַאט רעקידעבעל ןופ
 זַא .ןזייװַאב סע רע טעוװ -- הלואג יד תמאב ליוװ רע ביוא זַא ,טייצ עגנַאל ַא
 ןוא .ןליוו ןקיטליגדנע ןוא ןתמא ןטימ ןעמַאזוצ ןעמוק ןלעו ןטייקכעלגעמ יד

 ןבָאה ,ןטסינויצ יד ,ייז ךָאנ ןוא ןויצ-יבבוה עטשרע יד יו םעד ךָאנ וליפַא
 ןופ םילכ עטשרע יד ןפַאשעג ןבָאה ,גנוכעלקריוװרַאפ רַאפ ןטלַאטשנַא ןפַאשעג

 עידַאטס רעטצעל רעד רַאפ דחּפ רעד טליפעג ךיז טָאה ןַאד ךיוא ,גנוריזילַאער
 ןקידערּפ ןשטנעמ יד זַא ,ליפעג סָאד טשרעהעג טָאה סע ןוא וטפיוא םעד ןופ
 ,ערעדנַא רַאפ םוינויצ

 הנחמ רעד ןופ עקינעי יד ךיוא רָאנ ,ןדיא יד ןופ טייהרעמ יד רָאנ טשינ
 ,טנכערעג ןבָאה ייז .רעטעּפש ףיוא טַאט עקידמצע יד טגײלעגּפָא ןנָאה ,אפוג
 -- ןײילַא ךיז רַאפ טשינ ןוא ללכ ןטלּפענרַאפ ַא סעּפע רַאפ ןטעברַא ייז זַא
 ןסילשנעמַאזוצ זייווכעלסיב ךיז ןלעװ ייז ,לארשי ץרא ןייק ןדיא ןייג ןלעוו סע
 ןײלַא ךיז רעבָא ,ןעלקיװטנַא ןוא ןטקַאוװסיוא ךַאז יד ךיז טעוװ ייז ןופ ,חוכ ַא ןיא
 רעכעלקריוורַאפ עכעלטרָאװטנַארַאפ יד רַאפ טכַארטַאב טשינ ןויצ-יבבוח יד ןבָאה
 ןקיזָאד םעד ןעקנעדעג ,רוד ןקיזָאד ןופ רעדניק יד ,עלַא רימ ,קנַאדעג ןופ
 ןעוו ןוא .ןויצ-יבבוח יד ןופ עטסעב יד רַאפ םַאזניימעג ןעוועג זיא סָאװ ,ליפעג
 גנוגעװַאב רעד ןופ רעריפ יד ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןענופעג ןַאד ךיז ןבָאה'ס
 םייקמ טשינ ןיילַא ןענעז ייז סָאװרַאפ ,ףרואוורָאפ םעד ןירַא םינּפ ןיא ןפרָאװעג
 טשינ ןבָאה ןוא עמוטש יװ ןעוועג רימ ןענעז ,לארשי ץרא ןינב ןופ הוצמ יד
 ,החכות ערעטיב רעייז ַא ןעוועג זיא סָאד .ןרעפטנע וצ סָאװ טסואוועג

 -ךורברעביא רעקידנדײשטנַא ןַא ןעמוקעג קירוצ רָאי 10 טימ זיא טָא ןוא
 ךיוא זַא ,ןעקנעדעג ןפרַאד רימ ,רעבָא .סיזירק רעד ןעמוקעג זיא ,טנעמָאמ
 ןופ ןוא ו"ליב רעד ןופ ןּפורג עניילק ,םידיחי ןעוועג ןענעז םיצולח יד רַאפ
 ,םידיחי ןעוועג רָאנ ןענעז ייז רעבָא ,י"א ןייק ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,ערעדנַא
 טשינ ןיא יז .טייקילעפוצ ןופ לּפמעטש ַא ןגָארטעג טָאה גנוגעװַאב יד ןוא
 רעשיצולח רעד ןופ ןעמוק ןטימ טשרע .ללכ ןסיורג ַא ןופ ןגעמרַאפ סָאד ןעוועג
 גנוגעווַאב רעזנוא ןוא ,ןטוג םוצ סיזירק רעד ,סיזירק רעד ןעמוקעג זיא גנוגעווַאב
 עגנוי יד ןופ רענייא רעדעי .טַאט ןופ הפוקת רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא
 -עג טָאה ,גנוגעװַאב רעקיזָאד רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ
 רַאפ טשינ ,ערעדנַא רַאפ טשינ ,וטפיוא ןרַאפ תוירחא ןוא טכילפ ןייז טליפ
 זיא סָאװ ,ללכ רעד ןעװעג זיא ןילַא רע רָאנ ,ללכ ןקידשטשוטמ ַא סעּפע
 בייהנָא רעד ןעוועג זיא סָאד .טַאט רעד וצ טעטכילפרַאפ ןוא ךעלטרָאװטנַארַאפ
 וטפיוא ןרַאפ ארומ יד -- קנערק רענעטלָאשרַאפ רעד רַאפ האופר רעד ןופ
 ,טַאט רעד רַאפ דחּפ רעד ןוא

 ללכ סלַא קלָאפ עשידיא סָאד זַא ,ץַאלּפ ןסיוועג ַא ףיוא טגָאז םעה דחא
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 עדמערפ ןופ לַאטיּפַאק םעד טימ טעברַא סע לייוו ,קלָאפ שירַאטעלַארּפ ַא זיא
 ןופ טנעה יד ןיא טביילב טרעוו-רעמ ןייז ןוא ,ערעדנַא ןופ גייצעג טימ ןוא
 עדמערפ יד ןיא ןיירא ןעגנערב ןדיא יד סָאװ ,ץלָא סָאד .,םיתב-ילעב ענייז
 ,ןבשח רעייז ףיוא טנכעררַאפ טשינ טרעװ ,לעירעטַאמ ןוא קיטסייג ,ןרוטלוק
 םעד טכַא ןיא ןעמונעג טשינ סָאה רע ,רעֶבָא .ערעדנַא ןופ ןובשח ןפיוא רָאנ
 סנעמעלַא ןיא טרעוו קלָאפ טריטַאולּפסקע ןא זַא ,טנעמָאמ ןשיגארט ןקידארומ

 ריא טשינ טָאה סָאװ ,הריתס א ךָאד זיא סָאד .,טיזַארַאּפ א סלַא טגכעררַאפ ןגיוא
 טעברַא ןוא רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןקירבַאפ יד ןיא טעברַא סָאװ ,קלָאפ ַא ,ןכיילג

 "קערב רָאנ ןײלַא טסיגעג ,ןטסנידראפ ןיירַא טגנערב ןוא ,טייקיאעפ טימ ,רעווש
 ןפורוצנָא םיא הּפצוח יד ןעמ טָאה ךָאד ןוא ,טאטלוזער-סטעברַא ןייז ןופ ךעל
 ,גנוקידלושַאב רעד ןיא תמא סעפע ָאד קפס םוש ןָא זיא סע רעבָא .,טיזַארַאּפ
 ,ןביולג ןופ לגנַאמ ןוא ןליוו ןייז ןופ טייקכאוש רעד טימ ,קלָאפ רעזנוא לייוו

 ןטעברַא ןָאק סע זַא ,םיתב-ילעב ןָא ,תוחוכ ענעגייא טימ ןריטסיזקע ןָאק סע זַא

 "גלעוו ךיז ,גייצעג-סטעברַא ןוא לָאטיּפַאק םענעגייא טימ ,תוירחא רענעגייא ףיוא
 םעד ךעלקריו טכַאמ -- רעּפרעק ןדמערפ ַא ףיוא ןרַאּפשנָא קידנעטש קיד
 "עגסיוא םזיטיזארַאפ טרעװ קידנעטש טשינ לייוו ,טיזַארַאּפ ַא ןופ קורדנייא
 ,ךס ַא אקוד טעברַא סָאװ ,םזיטיזַארַאּפ ַא ָאד ןיא סע ,טייקיטעטמוא ןיא טקירד
 ,קידנעטשטסבלעז ןייז וצ שטנעמ ןופ דחּפ םעד ןיא קורדסיוא םוצ טמוק רעבָא

 ,ןטפעשעג ןיא עטלעטשעגנָא ןוא םיתרשמ שטוג ָאד ןענעז סע .תיבה"-לעכ ַא ןָא
 זיא'ס ןעוו ,ןַאד רָאנ סע ןעוט ייז רעבָא ,םיתביילעב ערעייז ןרעכיירַאב סָאװ
 טיירג זיא שטנעמ אזא .תוירחא ןופ לוע םעד טנַארט סָאװ ,ייז רעטניה רע ָאד

 זיא סָאד .,ךעלטרַאװטנַארַאפ ןייז טשינ ןיילא לאז רע יבא ,ךרּפ-תדובע ןָאט וצ
 עקיזָאד יד טָא .טײקיזָאלטפַארק וצ טריפרעד סָאװ ,ןליוו ןופ טייהקנַארק ַא

 רעד רשפא ויא סָאד ןוא ,תולג ןיא ןדיא יד ייב ךיז טליפ תוירחא רַאֿפ ארומ

 בילוצ -- ןסיירוצסױרַא תולג ןופ ךיז רעווש יוזַא זנוא זיא'ס סָאװרַאֿפ דוסי

 רעזנוא רַאפ עכעלטרָאװטנַארַאפ ןָא ןוא םיתב-ילעב ןָא ןביילב וצ ארומ רעד
 ,טעברַא

 רַאפ טָאהעג ארומ טשינ טָאה סָאװ עטשרע יד זיא גנוגעווַאב ששיצולח יד
 עריא ףיוא ןעמענ וצ טָאהעג ארומ ןייק טשינ טָאה ןוא תוירחא רעקיזָאד רעד
 קרעוו ןרַאפ טײקכעלטרָאװטנַאדַאֿפ ןופ אשמ עצנַאג יד סעציילפ עכַאװש ןוא עגנוי

 ,חוכ ןשילַארָאמ ריא ןופ רקיע םעד ךיא עז ןירעד ,ןטַאטלוזער ענייז ןוא
 עטצעל יד ןיא דנַאל ןיא טמָארטשעגניירַא ןבָאה סָאװ ,טיילעגנוי עקיזָאד יד

 ןעוועג ןיילַא ןיב ךיא סָאװ ,ןעגנולכיורטש ןוא ןעגנורעטש עלַא ץָארט ,רָאי 0

 עניילק טימ טנגעגַאב ךיז בָאה'כ -- ל"א ןייק געװ ןיימ ףיוא ייז ןופ תודצ ןַא
 ענעדישרַאפ ךרוד םָארטשירעדנַאװ ןסיורג ןופ ןטירעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןפורג
 ,עפָארײא ןופ טעטשיטּפױה עלַא ןיא ןקעטש ןבילבעג ןענעז ןוא ןעגנורעטש
 רעייז ,טפַאשקנעב רעייז ןעזעג טָאה'פ ןוא ,לובמַאטסיא ןיא סעדנוזַאב ןוא
 ןייק ןסיירוצכרוד ךיז ןליוו רעייז ןופ טײקרַאטש יד ,לארשי ץרא ןייק ךיז ןעיצ
 טלעטשעגרָאפ טשינ ךיז ןבָאה טיילעגנוי עקיזָאד יד --- ןזיירּפ ןדעי רַאפ י"א
 ןעזעג יז בָאה'כ ןעוו + טרַאװרעד ייז סָאװ טסואוועג טוג ןבָאה ייז ,ןדע-וג ןייק
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 רעזנוא ןיא טנעמָאמ רעסיורג ַא ןעמוקעג זיא סע זַא ,טגייצרעביא ךיז ךיא בָאה
 םילכ יד זַא ,קנערק-טפיוה רעזנוא רַאפ האופר ַא ָאד זיא'ס זַא ,עטכישעג
 טימ ןגָארט סָאװ ןטַאט וצ טיירג ןענעז ייז ןוא רעטייוו ןבעל טַאט רעזנוא ןופ

 ןרעוװ וצ ,ןלַאפ וצ טיירג ןענעז םיצולח ערעזנוא זַא ,גנוטרָאװטנַארַאפ ךיז
 עצנַאג יד ךיז ףיוא קידנעמענ ,ארומ ןָא ןברַאטש וצ ךיוא ןוא טלכיורטשעג

 ,תוירחא
 תולג ןיא ןגיוצרעד ןבָאה רימ ."ץולחה, ןופ חוכ-רקיע רעד זיא סָאד

 "רעד רעסערג ליפ רעבָא ,סעיזיוו עקידנסַאפמוא-טלעוו ,עשיחישמ טימ ןשטנעמ

 "רעד טרעװ סָאװ ,טַאט רעניילק רעדעי ןיא טקעטש סָאװ גנופַאש יד זיא ןופ
 ןעמעלבָארּפ ןזייל וצ ןדלעה ןעוועג ןענעז רימ ןעוו ,לארשי ץרא ןיא טכיירג
 ןופ םרָאפער ןייק ןעוועג טשינ ןירעד זיא -- טקַארטסבַא ןוא ריּפַאּפ ןפיוא
 טזיל טַאט ןופ שטנעמ רעד רעבָא .טייקכַאװש רעכעלרעניא רעסיורג רעזנוא
 -פיוא ןענעז טציא ןוא ,ןעמעלבָארּפ רעטנזיוט קיניזטסואווַאבמוא עגר עדעי
 ,טעברַא יב רעדעי ןופ טייו ןענעז סָאװ יד ןשיווצ ,זנוא ןשיווצ ןענַאטשעג

 "נַאדעג טימ רָאנ ךיז ןענעגונגַאב סָאװ ,הנידמ ַא ןעיובפיוא ןופ סרעדנוזַאב ןוא

 סָאד טנעה ענעגייא יד טימ ןעיוב סָאװ ,ןשטנעמ -- סעיצקַארטסבַא ןוא ןעק
 ,שודיח רעסיורג רעד טקעטש ןירעד .,קלָאפ ןופ ןבעל

 "עד רענייש רעד ןיא טיילעגנוי יד טנוװָא טנייה ןעזעג בָאה ךיא ןעוו
 דליב סָאד ןעוו זַא ,טכַארטעג ךיא בָאה ,רבק סרָאדלעּפמורט םורַא עיצַארטטנָאמ
 לייוו .,רעצנַאג ליפ ןעוועג קורדנייא רעד טלָאװ ,ןדער ןָא טקידנעעג ךיז טלָאװ

 רע ,טנַאה רענייא רעד טימ שטנעמ רעד ,רָאדלעּפמורט ,שטנעמ רעקיזָאד רעד
 וצ געו םעד ןויועג סע טָאה רע ,קרעוװ רעזנוא וצ טנעה ןבעגעג סע טָאה

 -עג ךיא בָאה טנוװָא ןקיזָאד םעד ןיא ,וטפיוא ןקידעבעל םוצ ןוא טַאט רעד

 טרעװ ןתמא ןייז גָאט ןדעי ןביוהפיוא לָאז רע זַא ,"ץולחה; םעד טשטנעב
 ףרַאד "ץולחה; ןופ טסנוק עתמא יד .ןדער רעקינייו סָאװ ןוא םישעמ ךרוד
 ,ןגייווש ךרוד טעברַא ,ןטעברַא ןוא ןגייווש --- ןייז

 טבעלעגכרוד ןבָאה רימ סָאװ ןסייוו עלַא רימ .רָאי 10 ךרוד ןענעז טָא ןוא
 "ץולחה, םעד ןופ תווצמ יד ןופ ענייא זיא סָאד ךיוא רעבָא ,רָאי 10 יד ןיא
 ןעמענפיוא רימ ןזָאל .תונברק ענייז ןגעוו ןרימַאלקַארּפ וצ ליפוצ טשינ --

 ןגעוו ןדער ןלָאז סָאװ תורוד עיינ ןעמוק ןלָאז ,ןגייווש טימ תונברק ערעזנוא
 ןעמַארד ןסַאפרַאפ ןוא רעדיל ןביירש ןעמ לָאז ,ןגייוש טלָאז ריא ןוא ,ייז

 טָאה סָאװ ,רעוו ָאד זיא'ס ביוא .ךעלנעזרעּפ ךייא קידנענעק טשינ ,ךייא ןגעוו
 ,ןסיו טשינ ריא טפרַאד ,ןבעל ץנַאג ןייז עזָארּפ טדער רע זַא ,טסואוועג טשינ
 זיא'ס זַא ,טניימ ריא ביוא רעבָא בעל ץנַאג רעייא גנַאזעג טוט ריא זַא
 טשינ ךס ןייק ריא טָאה רָאי 10 יד ךָאנ סָאװ ,ןייז וצ שאיימ ךיז הביס ַא ָאד

 בייהנָא רעד זיא וטפיוא רעייא .תועט ןקידנעטשלופ ַא ריא טָאה --- טכיירגרעד
 ןעמָארטש וצ ןָא טבייה טולב עקידעבעל סָאד .רעּפרעק רעזנוא ןכַאמ טנוזעג ןופ
 ץרַאה סָאד .טּפָאטשרַאפ ןוא טרעווילגרַאפ ןרָאװעג ןענעז סָאװ ןרעדָא ןיא
 ,יינסָאדנופ ןּפַאלק ןָא טבייה

 .טרעדנעעג טשינ ךיז טָאה טציא ךיז ןעניפעג רימ רעכלעוו ןיא עגַאל יד
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 עגונב קירוצ רָאי 50 טימ טדנעװעגנָא ןבָאה רימ סָאװ ,זָאנגַאיד רעצנַאג רעד
 טשינ זיא רע -- רעבלעז רעד ןבילבעג זיא ,לארשי ץרא ןוא תולג םעד
 ןיא סע .ןבעל ןכרוד טנקײלעגּפָא ןרָאװעג טשינ זיא ןוא טּפעװעגסיױא ןרָאװעג
 סָאד ןַא ,גנוניימ רעזנוא ןרעדנע לֶאֹז סָאװ ,תולג ןיא ןעשעג טשינ ךַאז ןייק

 ָאטשינ זיא'ס ואו ,ץַאלּפ ַא ,קלָאפ ןופ גנוטרַאטנע רעד ןופ ץַאלּפ רעד זיא
 לארשי ץרא ןיא ךיז טָאה סע -- טרעקרַאפ .געווסיוא ןייק ןוא גנונפָאה ןייק
 ןטעטרַאװרעדמוא ןַא ןיא טכעלקריורַאפ ,ןעזעגסארַאפ ןבָאה רימ סָאװ ץלַא
 ןבירשעג טָאה סָאװ ,ןרענערב ןופ רעטרעװ יד ןיא ךיז ןָאמרעד ךיא .םענרַאפ
 לייו רָאנ ,טעטיזָאיגילער ןוא השודק ןופ ןעמָאנ ןיא טשינ םינינע-ייא ןגעוו
 ,ןייג ֹוצ ןיהואוו ָאטשינ זיא'ס ,געווסיוא ןייק ָאטשינ זיא'ס ,גנַאװצ ַא זיא'ס
 סָאד זַא ,טסואוועג טשינ רשפא טָאה רענערב .ץַאלּפ רעדנַא ןייק ָאטשינ זיא'ס
 רעטסנביוהרעד רעד זיא ,געווסיוא רעדנַא ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,ליפעג עקיזָאד
 רימ ןלעװ ָאד ,ןברַאטש רימ ןלעוװ ָאד זַא ,ליפעג סָאד ; תמא רעטסקילייה ןוא

 ואוו ץַאלּפ ןיא רַאנ ,שפנ-תריסמ ןופ טרָא סָאד זיא ָאד זַא ,ןרעװ טעגרהרעד
 "תריסמ ָאד זיא טרָאד --- געווסיוא ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,ליפעג סָאד טָאה ןעמ

 .טלעװ רעד ןופ תמא ןדעי ןופ ןייטש-ריבורּפ רעד זיא שפנ-תריסמ ןוא .שפנ
 רעטייוו טביילב ליפעג עקיזָאד סָאד ןוא ,טעטיזָאיגילער ןופ ץענערג יד זיא סָאד

 ןדעי ןיא ,לארשי ץרא רעסיוא ,געווסיוא רעדנַא ןייק ָאטשינ זיא'ס --- טסעפ
 ָאד .גנוקירעדינרעד ןוא עדנַאש ,דנלע ,גנוטרַאטנע רימ ןעעז ץַאלּפ ןרעדנַא

 םוטנדלעה רימ ןעעז ָאד ,דובכ ןופ ןבעל ַא רימ ןבעל ָאד רעבָא -- דנַאל ןיילק ַא זיא
 ןייק טשינ ןבָאה רימ זַא ,ןייזטסואווַאב ןופ סױרַא טסילפ סָאװ ,שפנ-תריסמ ןוא
 רעזנוא טײלגַאב סָאװ ןייזטסואוַאב רעטסכעה רעד זיא סָאד .געווסיוא רעדנַא
 ןרָאי עטצעל יד ןיא טעברַא

 עגנוי עלַא וצ ,ערעזנוא רעדירב עלַא וצ ןפור רימ ןלעו עגר רעד ןיא

 ערעזנוא וצ ,טָאט ןופ גנוגעװַאב רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 טשינ ךיז טָאה ךַאז ןייק זַא ,ץַאלּפ ןרעדנַא ןדעי ןיא ןוא דנַאלסור ןופ רעדירב
 טשינ ןבָאה רימ זַא ןוא ץַאלּפ רעזנוא ףיוא ןעייטש רימ זַא ,זנוא ייב טרעדנשעג
 לייו ,ןברַאטש רימ ןלעװ ָאד ןוא ןבעל רימ ןלעװ ָאד .געווסיוא רעדנַא ןייק
 ,ץַאלּפ רעדנַא ןייק טשינ ןבָאה רימ

 .((1928 ,א"מתת .מונ ,"רבדמ)

 "ץולחה , ןופ לבוי ןקירעי'10 םוצ ןעגנוסירגַאב

 א מ צייוו םייה ר"ד

 רעד זיא עיצַאזינַאגרָא-*ץולחה;, רעד ןופ לבוי ןקירעינעצ ןופ גנורעייפ יד

 .גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעצנַאג רעד ןופ בוט-םוי

 טָאה עכלעוו ,ןבעל ןשימָאנָאקע ןדנעֿפַאש ןוא ןטנוזעג ַא וצ גנובערטש יד

 גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ גנולקיווטנא רעד וצ הביס טּפיוה סלַא טנידעג

 רעטנעצ ןיא ךָאנ טייטש ,טסייג-סקלָאפ ןופ גנַאג ןיא גנורעדנע רעקרַאטש ַא וצ ןוא
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 םעד ךיז ןופ ןעלסײרטוצּפָא גנובערטש יד .גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ
 ןופ ךשמ ןיא זנוא ןיא ןסערפעגנייא ךיז טָאה סָאװ ןבעל-טפול ַא ןופ ביוטש
 עלַא ןיא ןפַאש ןוא טיײברַא ןופ ןבעל ַא וצ ןייגרעביא ןוא תורוד רעקילדנעצ

 עסיוועג ,תמא .גנוכעלקריוורַאפ רענעמָאקלופ ַא ןופ טייוו ךָאנ זיא ,ןטכיזניה
 -עג טכַאמעג ןענעז גנוכעלקריוװרַאפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא טירש עדנעקרעמַאב
 ,ױזַא שטָאכ רעבָא ,תורוד ייווצ עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ןבעל רעזנוא ןיא ןרָאװ
 ןוא גנוגעוװַאב עשיטסינויצ יד .םעלבָארּפ ַא ןבילברַאפ ךָאנ גנובערטש יד זיא
 ןליפ ןוא טגייצרעביא ןענעז ,המוא רעד ןופ ןלייט עטסעב יד ,ןעמַאזוצ ריא טימ
 -סקלָאפ רעד ןופ ןשינעפיט יד ןופ הקיני ריא טיצ סָאװ גנובערטש עקיזָאד יד זַא
 "ויצ רעד .ןוקית ריא ןעמוקַאב ,רעטעּפש רעדָא רעירפ ,קפס ילב טעװ ,המשנ
 ,שינערעקרעביא רעקרַאטש רעד ןופ גנוטיידַאב עסיורג יד טליפ ןסיוועג רעשיטסינ
 ןיז רעד זיא ןיכרע-יוניש רעקיזָאד רעד .קלָאפ ןופ טסייג ןיא רָאפ טמוק סָאװ
 ,םזינויצ ןופ

 שינערעקרעביא רעד ןופ לָאבמיס סלַא טנידעג טָאה גנוגעוװַאב-"ץולחה, יד

 ליפ טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה ריא םורַא .ןבעל ןשידיא ןיא ןענַאטשטנַא זיא סָאװ
 יד ןיא טקנוּפ רעלַארטנעצ סלַא ןעניד טעוו יז ןוא ,ןעמעלבָארּפ עשיטסינויצ
 ריא ןופ ביױהנָא םייב ךָאנ ךיז טניפעג גנוגעווַאב עשיטסינויצ יד .געט עקידנעמוק
 טיירג ןייטש זיא טפנוקוצ רעד ןיא "ץולחה; ןופ ןבַאגפיוא יד ןוא ,גנורעבָארע
 ןדָאלנָא ,הפוקת רערעסעב ַא וצ געוו ןקיטכיר םעד ןזייוו וצ ,קלָאפ םעד ןעניד וצ
 סע ןעוו שואי םעד ןטױטּפָא ,דלודעג ןוא טסייג-הרובג ןלַאנָאיצַאנ טימ הנחמ יד
 ןעװ ,שואי םענעבירטרעביא ןדיימסיוא ןוא דנַאטשליטש ןופ הפוקת ַא טמוק
 סָאװ ןליוו רעלַאנָאיצַאנ רענייר רעד ,הפוקתידנַאטשליטש יד רענירַאפ טייג'ס

 רעד וצ ןדמערפרַאפ טשינ ךיז ןעק ,קלָאפ םענופ געוו ַא ךרוד ךיז טגָאלש
 ,תוחילש ריא טליפרע סָאװ גנוגעוװַאב-"ץולחה,

 םוצ ןדמערפרַאפ טשינ לָאמניק ךיז טעוװ גנוגעווַאב עשיטסינויצ יד
 ןקיטציא ןיא זנוא ףיוא ןעמוקעג ,תמא ,זיא הפוקת:דנַאטשליטש יד ."ץולחה,,
 גנואוושפיוא ןופ געט זַא ןביולג רעד זנוא ןיא קרַאטש זיא'ס רעבָא ,טנעמָאמ
 ענייז "ץולחה, רעד ןעײנַאב טעװ ןַאד ןוא ,הנחמ רעזנוא ןיא ןעמוק רעדיוו ןלעוו
 רעד ןיא ןייז טעװ ןוא ןליוו ןלַאנָאיצַאנ ןופ גנוכעלקריוורַאפ רעד ןיא תוחוכ
 ,רעיוב יד ןופ עייר רעטשרע

 ,סורג ס'נויצ ןוא גנוטכַא טימ
 עוויטוקעזקע רעד ןופ ןעמָאנ ןיא

 ןַאמ צייוו םייח
 ,עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רצעשיטסינויצ רעד ןופ סנעדיזערפ

 (1928 ץרעמ 320 ,קרָאי וינ ,"קלָאפ ןרַאפ,)
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 ןאמ כיפ בקעי

 ,"ץולחה; ןופ לבוי ןקירָאי-ןעצ םוצ גנוסירגַאב עיירט ןיימ ךייא קידנקיש
 ןיא ןעגנוגנידַאב ערעדנוזַאב יד בילוצ סָאװ ,רעצ ןסיורג ןיימ סיוא ךיא קירד
 םעד ןרעַאב וצ טייקכעלגעמ ןייק טשינ ךיא בָאה ,טציא ךיז ןיפעג ןיא עכלעוו
 רעקיסַאּפ ַא טימ ,ןדנירג ןפלָאהעגטימ בָאה'כ סָאװ ,"דיתעה. ןופ רעמונ-לבוי
 ,הנתמ רעשירַארעטיל

 ,לטימ א רָאנ ןעוועג טשינ לָאמנייק ןגיוא עניימ ןיא זיא "ץולחה;, רעד
 ןטשרע םעד ,קרעוו ץנַאג רעזנוא ןופ דוסי םעד םיא ןיא ןעזעג קידנעטש בָאה'כ
 םיא ןיא ןוא טנפע "ץולחה; רעד .קלָאפ ןופ גנואיצרעד רעד רַאפ גנידַאברָאפ
 טָאה גנוגעוַאב רעשיצולח רעד ףיוא .הרובג ןופ הפוקת יד קורדסיוא םוצ טמוק
 ,ןבעל רעזנוא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,עיצולָאװער עסיורג יד טרַאּפשעגנָא ךיז

 "קירוצ זנוא טָאה יז לייוו ,רעייט סרעדנוזַאב ריִמ זיא גנוגעװַאב-?ץולחה , יד
 עלַא ןיא דיירפ ןוא גנונפָאה ןופ ןעלקַאפ ןדנוצעגנָא טָאה יז ; טנגוי יד טרעקעג
 יז -- ןירעדניברַאפ ןוא ןירעיצרעד יד רָאנ טשינ זיא יז .תולג ןופ ךעלעקניוו
 ,טייצ רערעווש ַא ןיא טעברַא עצנַאג רעזנוא טציטש סָאװ ,טקרַאטש סָאװ יד זיא

 עצנַאג ןיימ ךיא גייל ,רעביא טציא ןבעל רימ סָאװ געט ערעווש יד ןיא
 "ץולחה, ןפיוא ."ץולחה, ןופ גנולקיװטנַא ןוא ץנעטסיזקע רעד ףיוא גנונפָאה
 עיציזַאּפ רעזנוא ןטיהוצּפָא -- עכַאגפיוא עטסערג ןוא עטסקיטכיוו יד טציא טגיל

 וצ ריא ; טייזעצ ןרעו טשינ לָאז יז טנגוי רעד ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא ,לַארעביא
 ,געט ערעסעב ןעמוק ןלעװ סע זיב ןצישַאב וצ קיטסייג ריא ,ןעיצרעד ןוא ןקרַאטש

 ןוא טעברַא רעייא וצ ,לבוי םוצ הכרב עקיצרַאה ןיימ םירבח ןָא טמענ
 ךייא ןיא ןבָאה רימ !ץַאלּפ רעייא ףיוא ןסָאלשטנַא טייטש .טייהנבעגעגרעביא
 ןוחטב ןוא הנומא

 ידלַָאטמרעבייקצאל ,וו

 עקיטסייג יד ןענעז ,לארשי ץרא ןיא טציא ןענעז סָאװ ,םיצולח ערעזנוא
 ךָאנ ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רע-80 יד ןיא ןבָאה סָאװ ; "וליב,, ןופ םישרוי
 רעצ םעד ךיז ןיא טּפַאזעגניײיא ,ןדיא יד ןגעק םישזער ןשירַאצ ןופ ןעמָארגָאּפ יד
 ןופ גנובעלפיוא רעד ןופ חבזמ ןפיוא ןברק ַא טכַארבעג ןוא לארשי-ללכ ןופ
 .הזה םלוע ןופ סנגינעגרַאפ יד טימ שטנעמ םעד טדניברַאפ סָאװ ץלַא קלָאפ ןשידיא

 "שירפ רעשיטסילַאעדיא רעד ןיא ןביולג רעזנוא טײנַאב ןבָאה םיצולח יד
 םעד ןזיװעג זנוא ןבָאה ייז ,לארשי ַאבס ןופ ,טפַארקיסגנופַאש טימ לופ ,טייק
 ,טייהיירפ ןוא טעברא ןופ טפנוקוצ ַא וצ געוו

 זיא סָאװ ,טנגוי רעד טלַאהניא-סנבעל ַא ןבעגעגנײרַא טָאה "ץולחח ,, רעד

 "שטנעמ ןיא ןביולג ריא ןריױלרַאפ טָאה סָאװ ,גירק-טלעוו ןכָאנ זנוא וצ ןעמוקעג
 .רוד רעזנוא ןופ ןכערברַאפ יד בילוצ טייקידנעטשטסנבלעז ןיא ןוא טייקכעל
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 ;לארשי ץרא ןופ יובפיוא םייב זיולב עטשרע יד רָאנ טשינ ןענעז םיצולח יד
 ןיא תומשנ ערעזנוא ןופ תוברוח יד ףיוא ןעיוב סָאװ עטשרע יד ךיוא ןענעז ייז
 ,גירק ןכָאנ הפוקת רעד

 רע זַא ,םיא שניוו ןוא לבוי ןקירָאי-10 ןייז וצ "ץולחה; םעד סירגַאב ךיא
 טָאה רע סָאװ םזילַאעדיא ןקיד'תונשקע ןבלעז םעד ןקעלּפטנַא רעטייוו לָאז

 ,גָאט ןקיטנייה ןזיב גנוגעװַאב רעד ןופ גנואיײטשטנַא רעד טניז ןזיוװַאב

 ווָאנבוד ןוע מש

 ,רעדירב

 יאוולה ."ץולחה, ןופ לבוי םוצ גנוסירגַאב רעצרוק ַא רַאפ טייצ רָאנ בָאה'כ
 ערעזנוא ןוא גנוגעווַאב רעשיצולח רעד רַאפ געט עטכעלש יד קעװַא לענש ןלָאז

 ןופ גנוריגער יד יו ,סענעצס עדנסײרצרַאה יד ןעז טשינ רעמ ןיוש ןלָאז ןגיוא

 ַא לארשי ןופ דרע רעד ףיוא ןטערטַאב טשינ טזָאל "םייה רעלַאנָאיצַאנ; רעד

 ןיא גנַאװצ םענרעזייא ןופ טעװעטַארעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ םיצולח עּפורג

 .םייה עשידיא יד ןטכירוצפיוא דנַאל רעייז ןיא ןעמוקעג ןוא דנַאלסור

 ןעמוק סָאװ תוכרב טימ ןוא טייקצריק רעד רַאפ גנוקידלושטנַא קידנטעב

 ,ץרַאה ןופ שינעפיט רעד ןופ

 רעייא

 ווָאנבֹוד ןוצ מש

 ,(1928 ץרעמ 3 ,לבויה ןוילג ,"דיתעה;)

 ןַָאםס ניווע ל ם ח רבכ א

 ןעגש רעשירעפעש רעד

 רַאפ טלַאה'מ עכלעוו יד ןָא -- בורח םלועה ראשנ םיעגתשמה אלול
 ,בורח ןבילבעג טלעוװ יד טלָאװ --- םיעגושמ

 ..."עדנעשזדנָאלב יד ןופ רעריפ, רעסיורג רעד טגָאזעג טָאה ױזַא

 -ברעטשמוא רעד ,םזילַאנָאיצַאר ןשידיא ןופ רעגערט רעקיטכעמ רעד ,רע
 ןקידנעיוב סלַא ,ןועגש םעד טריציפירָאלג ,"לכשה ןוטלשע ןופ לָאבמיס רעכעל
 עקידנכַאמ-עכָאּפע עדעי ,שינעעשעג-טלעוו עדעי שיטקַאפ ןוא ,רָאטקַאפ-טלעוו
 ,הזעה עשירעפעש ריא ,ןועגש ריא טַאהעג טָאה גנוקעדטנַא רעדָא גנוגעווַאב
 "רַאפ טרעטשעצ עכלעוו ,תואנק עקידתונשקע-דליוו ,עקידנעטשרַאפמוא ריא

 -ַאבמוא עיײנ טערטַאב ,סעיצידַארט ענרענייטש טרעטעמשעצ ,רעטעג עקילייה
 ,ןקירב עטלַא יד ךיז רעטניה קידנענערב ,ןגעוו עטנַאק

 ןטכידעג ַא ןיא טליהעגנייא .קידנגונעג ןעוועג טשינ זיא ןיילַא עיידיא יד
 .קלָאפ ןרָאפ ךעלגנעגוצ ןעוועג טְשיִנ יז זיא ,סעיצקַארטסבָא ןופ רעיילש
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 ריא טימ ,םישודיח עטסיירד עריא טימ ,טסייג ןרענָאיצולָאװער ריא טימ
 ןסַאמ עטרעווילגרַאפ-קיטסייג יד ןקערשּפָא יז טגעלפ טפַארק רעקידנרטישעצ

 ?הרות ַא ןעמונעגנָא קיליוװטוג קלָאפ א סע סטָאה ןעוו ןוא ואוו ,תמאב ןוא
 ןעמַאלפ ןוא ךיור ןָא ,ןצילב ןוא ןרענוד ןָא ,רעדנואוו ַא ןופ רעביוצ םעד ןָא

 טשינ עיידיא יד טרעוו ,תונברק ןופ טולב ןָא ;ןעמונעגנָא טשינ הרות א טרעוו
 ,םויק ןייק טשיג טלעװ יד טָאה רעריטרַאמ ןופ ןועגש םעד ןָא ; טקיליוװַאב

 יד ןופ הּפצוח רעד טימ זיולב ,םידיחי ןופ םוטנדלעה םעד קנַאד ַא זיולב
 יד ןופ םזָאיזטנע ןקידנעמַאלּפ םעד ךרוד זיולב ,?םיליּפעמ, ענעסָאלשטנַא
 זייווכעלסיב ןרָאװעג ןוא ןסָאמ יד ןסירעגטימ עיידיא יד טָאה --- םינשקע עקילייה
 ,קלָאפ ןופ ןיגק רעד

 יז -- ןועגש ןייז טָאה ,םזינויצ רעד ,גנוגעװַאב-סקלָאפ רעזנוא ךיוא
 -ָאטסיה יד ,רעזייווגעוו יד ,רעייגרָאפ יד ,רעגָאזנָא יד --- גנַאפנָא ןופ ,תויצולח
 ךורבסיוא רעטשרע רעד .ןועגש רעטשרע רעד .ו"ליב .סנטסָאּפרָאפ עשיר
 ,םַארגָארּפ ַא ןָא ,הטיש ַא ןָא ,ןייזטסואווַאב ןופ זיורבפיוא רעד .ןליוו ןופ

 :ליצ ןייא זיולב ,גנואיירפַאב-טסבלעז :טרָאװ שיגַאמ ןייא זיולב ,געוו ַא ןָא
 ,הלחתה עשירָאטסיח ַא סלַא גונעגרעביא ,גונעג ,לארשי ץרא

 -תבש יד ןָאטעגסױא גנַאל ןיוש טָאה םוינויצ רעד .רעכירַא רָאי 0
 רע טדימש םידגב סטעברַא עקידנכָאװ ןיא .לַאעדיא ןטייוו ַא ןופ רעדיילק
 ,ךינב ןלַאנָאיצַאנ ַא ןופ קרעװ עקיזיר סָאד

 -ףיט ףיוא ,תודוסי עיינ ףיוא ךיז טיֹוב .בושי-סטעברַא רעד ךיז טיוב סע
 -ליּפשיײיב טימ ךיז טיוב ,תודוסי-סטעברַא ששירעפעש ,עכעלשטנעמלַא ,עשיטע

 -לָאצ טימ ,םירוסי עשיזיפ עכעלשטנעממוא טימ ,ןעגנוגנערטשנָא עקיטסייג עזָאל
 ,תונברק ערעווש ןוא עכייר

 רעסערג סָאװ ןוא ,תונועגש עייג --- רעדיל עיינ ,רעדיל עיינ --- ןטייצ עיינ

 ,ןועגש רעד רעסערג ץלַא -- לאעדיא רעד

 רַאפ גנורעפּפָא-טסבלעז עקיליווטוג .,תויצולח עקיטציא יד זיא סָאד ןוא

 -עלפיוא רעד רַאֿפ שפנ-תריסמ רעקיניזטסואווַאב ,קלָאפ ןופ גנואיײרפַאב רעד
 ,דנַאל ןופ גנוב

 -ןסַאמ ַא רָאנ ,ןטנעדוטס קילדנעצ ייווצ ןייק טשינ ,םידיחי לפייה ןייק טשינ
 ;טנגוי רעשיטסַאיזוטנע ,רענעסָאלשטנַא ןַא ןופ עניווַאל עשיכיטס ַא ,גנוגעוַאב

 עשיגָאל ןוא ןצעזעג עשימָאנָאקע עלַא סיעכהל גנוגעווַאב עשיטסילַאעדיא ןַא
 ,..דנַאטשרַאפ ןטנוזעג לוכיבכ ןוא שוח ןשיטקַארּפ ןדעי סיעכהל ,ןטנעמוגרַא

 סָאװ געװ רעגנַאל ןוא רעצרוק רעד זיא סָאד -- תויצולח עקיזָאד יד

 "טירטנייא עקיטסייג יד זיא סָאד ;בושייסטעברַא ןקידלארשי ץרא םוצ טריפ

 רעקיטסייג רעשיצולח רעד ךרוד זיולב ,גנואלירפַאב-טסבלעז רעזנוא וצ עטרַאק

 ךרוד געוװ רעד טריפ הרשכה רעשיזיפ ןוא רעשינעמכַאפ ,רעשיגָאלָאכיסּפ ןוא
 ,לארשי ץרא ןופ יובפיוא ןקיטליגדנע םוצ רוביצ-סטעברַא ןטריזינַאגרָא ןַא

 -"ץולחה; רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד טניז ,רָאי ןעצ רעבירַא ןענעז'ס
 .ןועגש ןשירעפעש ,ןטריזינַאגרָא-װיטקעלָאק םעד ןופ ןירעגערט רעד ,גנוגעווַאב
 רעייפ הנס ַא ןוא סעציילּפ יד ףיוא ץלָאה-הדקע לטניב ןרעווש ַא טימ רָאי 0
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 גנופַאש ןופ לעווש ַא ףיוא ןבעל ןופ רָאי 10 ,המשנ רעקיטשרוד-קיבייא רעד ןיא

 רעד ןיא ,השודק רעטלגיררַאפ ַא רַאפ ןייגסיוא ןוא ןעינק ןופ ,גנוטרַאװרעד ןוא
 -קעווַא --- םירוסי ןופ חוכ ןדנעטייל ןטימ ןוא ןביולג ןופ ןילּפיצסיד רענרעזייא
 רעזנוא ןופ סעיציזָאּפ עטשרעדָאפ יד ףיוא -- םיצולח טנזיוט 10 --- ןייג
 ןַאמ טנזיוט 18 ןופ ײמרַא-וורעזער ַא ןטלַאהנייא ןוא דנַאל-רעטומ רעקירעגנוה

 ןרָאא ערעווש עטצעל יד ןיא ןליפַא --- טלעװ רעד ןופ ןגעוו-רעווק עלַא ףיוא
 -סינויצ רעזנוא טשרעהַאב סָאװ ,טיײקיגנעהּפָא רעשילַארָאמ ןוא רעקיטסייג ןופ
 ,סַאג עשיט

 ןריולרַאפ ןיזטכייל ןלַאטַאפ ַא טימ טָאה קלָאפ סָאד ןעוו ,טייצ רעד ןיא
 זיא ,ןלַאװַאנרַאק עקיטולב ןוא עקינוזליפ ןיא סטוג ןוא בָאה ןייז טעדנעװשרַאפ ןוא
 -ַארעג זיא סָאװ ,ןגעמרַאפ-סקלָאפ עקיצנייא סָאד רשפא ןבילבעג תויצולח יד

 ,גנורעטשעצ ןוא גנוטכינרַאפ ןופ סמרוטש עקידנזיורב יד ןופ ןרָאװעג טצוועט

 טכַאפליפרַאפ ,טרעסערגרַאפ ןומ לַאטיּפַאק רעלַאנָאיצַאנ רעקיזָאד רעד
 לעווש ןפיוא .עיגרענע עשירעפעש ,עדנעיוב ַא ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ ןוא ןרעוו
 "ץולחה, רעד ןומ ,הילע רעטפניפ רעד ןופ ןייש םייב ,קילדנעצרָאי ןטייווצ ןופ

 ןוא ,םישובכ עטרעטיירברַאפ ,עיינ ןופ ךַאילש ןטיירב ןפיוא ןיײגסױרַא רעדיוו
 ןופ ךעלקניוו עלעקנוט ןיא ןועגש ןשירעפעש ןטיײנַאב ַא ןופ רעייפ ַא ןדניצנָא

 ! "בורח םלועה ראשנ -- םיעגתשמה אלול, --+ לייוו ; ןבעל ןטרעוװילגרַאפ רעזנוא

 !טנַאה ןייד ביג קלָאפ
 (1928 ץרעמ 30 ,"קלָאפ ןרַאפ ,)
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 ןָאולענעצאק ק חצי

 עגנוי רימ

 (ץלחה ןופ םואעליבוי ןקירָאיי10 םוצ)

 ,טלעוו רעד ןופ עטסנניא יד רימ ,עגנוי רימ

 ,אד דרערד ףיוא עטסטושּפ ,עטושּפ רימ

 ,םיצולּפ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה רימ ,עטכירעגמוא רימ

 ,טלעצעגרעכומסַאּפ א ףיוא ןטיברַאֿפ טעטש ןבָאה רימ

 -- ןדרעווש יד רימ ןכערבעצ סרעטעמדיינש ףיוא ןוא

 ! םיצולח ,רימ

 ,תובישי יד ןיא םירוחכב-חרות יוװ סָאלב ןענעז רימ

 ,ןריושעג טינ ןוא ןייוו ןופ םדײשענּפָא םיריזנ יד יו

 ,סעווישזרג ןוא עטעשַאלּפעצ ּפעק ,ןבייל יד ייב יו ּפעק טימ

 ,ןריובעג זנוא ןבָאה ןבָאה רעבייוו יד יו לדייא ןוא

 ,רעבייוו ענעי יו קידווענח ןוא ייז יו טרַאצ ןוא

 ,ןֿפיל יד ףיוא זנוא ךלימ סעמאמ רעד טגיל ךָאנ

 ,רעבייל יד ףיוא לטרעצ ןוא טםעלג סעמַאמ רעד

 ,ןפיר יד טלייצ ,טמוק --- רָאלק ןוא קימכיזכרוד רעבייל יד

 ,ןענַאפ ןֶא ,רעוועג ןָא ,עטסגניא יד רימ ,עגנוי רימ

 ,ןשראמ יד ףיוא זנוא טיילגַאב עקידשדוק ןושל ַא ,דיל 8

 ,ןענָאק ןעמ ףראד ןעגניז םשדוק ןושל ַא דיל ַא

 ,עטכאלעגּפָא םיאיבנ יו עשמיאיבנ ָא ,רעדיל ַא

 ,ןשראק יו ערעזנוא ןניוא יד ףױא ןטכייל םע

 ןפע ןא םעד ןופ ךיז ןביג ןעלמיח ןוא

 עטכַאמרַאפ ןוא עטמוצענּפָא ןגעוו ...ןעייג רימ

 ,ןפָא זנוא רַאפ ןענעז

 ןפערט וצ טדערעגּפָא טינ ךיז ןבָאה רימ

 -- ןֿפָארטעג ךיז ןכָאה ןוא

 -- ןענכ זיא געוו רעזנוא
 ! ליצ רעטלַא ןַא
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 -- םי ַא יצ ןדרי 8

 .רעבירַא טננירּפש ץולח ַא

 -- ליוװ ,ליוו ,ליוו ץולח ַא

 ,ארומ טינ טָאה רע ןוא .רֶע טוט סָאד -- ליוו רע סָאװ ןוא
 -- הרות רעד ייב רענרעל ַא יו ץולח ַא
 ,רעביפ ַא טימ ךיז טיירפ ןוא דיירפ א טימ טרעגנוה

 : טנָאז ץולח ַא

 ! גָאט לארשי ץרא ןיא ,רעטסניפ זיא םוטעמוא

 : טנָאז ץולח א

 ! םיא טלַאּפש -- ןענכ ןיא ןייטש א טספערט

 ! רעקַאלפ א ךַאמ ןוא ךערב -- ןרָאד א

 ! רעקַארַאפ --- קידרקפה ַא דלעפ לקימש א

 לָאט ןיא יצ גרַאב א ףיוא וטספערט ןוא

 ןטלַא ןַא טָאג א

 -- לָאמַא םיא ןפָארטעג טָאה ןעמ יו

 !םיא ץוד ! וד !וד םיא נָאז

 ,םיצולח רימ ,עטסנניא יד ,רימ ,עגנוי רימ

 (1928 ,לירּפַא 3 ,"דנַאל ןוא קלָאפ ,)



 עטפניפ יד
)1929 - 1939( 

 הילע עטפניפ יד

 גנוגעוואב רעד ןופ ףיורא-נראב

 הילע רַאֿפ ףמאק רעד

 טָאטש ןוא ףרָאד ןיא הרשכחה

 ןראפעג ןוא ןעגנורעטש ןגעק

 גנואיצרעד ןוא רוטלוק

 ןעגנוגעװאב-טנגוי עשיצולח

 "ףבועה,

 הלפעה ןופ עייּפַאּפע יד

 גנונעוװַאב-טלעוו

 קנעדנַא ןקיטכיל ןיא





)1929 -- 1939( 

 םירוחב 4 טנַאזעגנָא ןבָאה הילע רעטמניפ רעד ןופ בייהנָא םעד

 טָאה ןָאסנילייב .מ ,1929 רַאונַאי ביײהנָא ופי ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ

 : רעטרעוו יד טימ "רבד, ןיא טסירנַאב ייז

 ןיא לייוו --- טאהעג ןטכענ רימ ןבָאה בוט-םוי א ,גָאט רעסיורג א,

 םָאװ טנַאװ רעד ןיא טלאּפש א ןכָארבעגכרוד ןרָאװעג זיא גָאט םעד

 ריפ .תולג ןופ לארשי ץרא טייצ רָאי ייווצ רעביא טלײטענּפָא טָאה

 רעזנוא ןיא ןגיטשעגסױרַא ןטכענ ןבָאה -- ריפ רָאנ --- םירוחכ עשידיא

 טיינַאב טרעוו סע זַא ,הרושב עטשרע יד רָאנ ןענעז ייז רעבָא ,טרָאּפ

 ןוא דנַאל ןיא ןטייברַא סָאװ יד ןופ ,תונחמ ייווצ ןופ גנוקינייארַאפ יד

 ןיא --- --- -- ףמַאק ןיא ןעמַאזוצ ייז טימ ןייטש וצ ןבערטש סָאװ יד ןופ

 ןשיווצ גנודניברַאפ יד ןרָאװעג טלעטשעגפיוא קירוצ זיא גָאט ןקיזָאד

 םעד ןיא .טעבראעג ןבָאה רימ ןעמעוו רַאֿפ עקינעי יד ןשיווצ ןוא זנוא

 -לארשי ץרא ןיא ןוא םזינויצ ןיא עכַאּפע עיינ א ןבױהעגנָא ךיז טָאה גָאט

 ןופ --- ןגָאז וצ טייקטסיירד יד ןבָאה רימ ןגעמ -- עכָאּפע יד ,קרעוו

 ."הילע רעטפניפ רעד

 םילוע 200 טכַארבעג ןפיש 2 ןבָאה רַאונַאי ןט-17 ןוא ןט-16 םעד

 טימ ןבירשעג טָאה שינעעשעג רעד ןגעוו .טסעירט ןוא ץנַאטסנַאק ךרוד

 ןשילױּפ ןופ ןַאגרָא םעד ,"דיתעה , ןיא יראנב םוחנ גנורעטסײגַאב

 .(928 .ו) "ןפיש ןופ עיזיוו יד , לקיטרַא ןייז ןיא "ץולחח,

 -ַאב עכעלרעייפ א ןעמוקעגרָאפ זיא רעטעּפש ןכַאװ עכעלטע טימ

 ןופ םיצולח -- הילע רעטפניפ רעד ןופ רענפערעד יד דובכל שינעגעג

 סָאװ ,ןוירוגןב .ד .דנַאלפור ןוא עינעמור ,עיצילַאג ,דנַאלשטיײד ,ןלױפ

 תורדתסח רעד ןופ לעוּפח דעו ןופ ןעמָאנ ןיא םילוע עיינ יד טסירנַאב טָאה

 יד סָאװ גנוביוהרעד עכעלנייוועגמוא יד , : טגָאזעג ןרעדנַא ןשיווצ טָאה

 יד ,דנַאל ןצנַאג ןיא ןוא ביבא לח ןיא ןפורעגסױרַא טָאה גנורעייפ עקיזָאד

 סעינַאלָאק יד ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ םירבח ערעזנוא ןופ רעטרעדנוה

 רעהַא ןבָאה סָאװ םירבח רעטנזיוט יד ןוא ,בומ-םוי ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז
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 ןגיױא ערעייז רעבָא ,ןענַאד ןופ טייוו קידנעניואוו ,ןעמוק טנַאקעג טשינ

 -- ץַאלּפ ןקיזָאד םוצ טנווָא ןקיטנייה טדימשענוצ ןענעז רעצרעה ןוא

 .(+ שינעעשעג עקיזָאד יד זנוא רַאפ טיידַאב סע סָאװ ,תודע טגָאז ץלַא סָאד

 זיא הילע רעטפניפ רעד ןופ בייהנָא ןטימ החמש עניײמעגלַא יד

 טסוגיוא ןט-28 םעד .טכעוװשרַאפ ןוא טרעטשרַאפ ןרָאװעג לענש רעכָא

 ןטלַאהעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןעורמוא עשיבַארַא יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאד 9

 סָאװ רעכבַארַא יד זַא ,ןסייהעג סע טָאה טשרמולכמ ,םישדח עכעלטע

 המיחש ַא ןוא םילשורי ןיא ןלַאפנָא טימ ןעורמוא יד ןבױהעגנָא ןבָאה

 60 טרָאד קידנדרָאמרעד ןורבח ןיא םירוחב חבישי ץזָאלצוש יד רעביא

 א טלעטשעגפיוא ןבָאה ןדיא יד סָאװ רַאפרעד םקונ ךיז ןענעז ,ןדיא

 רוּפיכ םוי ןיא יברעמה לתוכ םייב ןעיורפ ןוא רענעמ ןשיווצ הציחמ

 -ילגנע רעד ךרוד ןרָאװעג טרעטשעצ דלַאב זיא סָאװ (1928 ףוס) ט"פרת

 טַאהעג ארומ טשינ רעבַארַא יד ןבָאה ן'תמא רעד ןיא ; ײצילָאּפ רעש

 םָאד רַאנ ,דלַאװעג טימ *טנַאװ עקילייה, יד ןּפַאכרַאפ ןעיינ ןדיא יד זַא

 -וצ ,בושי ןדנעסקאו ןפיוא לַאפנָא רעטריזינַאנרָא-טוג א ןעוועג זיא

 יד .רעפלעהסױרא ענייז ןוא יטפומ רעמילשורי םעד ךרוד טיירגעג

 יד ףיוא טײרּפשעגסױא לָאמ סָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשינעעשעג עקיטולב

 ןוא ןדיא 123 ןופ ןבעל סָאד טסָאקעג ןבָאה ,דנַאל ןופ ןטנגעג עטסניימ

 רעביא ןוא ןדיא 920 טעדנואוורַאפ ןרָאװעג ךיוא ןענעז'ס .רעבַארַא 6

 רעדרעמ עשיכַארַא יד ןגעק ןלייטרוא-טיוט 27 יד ןופ .רעבַארַא 0

 םעד ןטיבראפ ןעמ טָאה עקירעביא יד .יירד טריפעגסיוא ןרָאװעג ןענעז

 ןגעק לייטרוא רעד ךיוא .ןפָארטש-הסיפת ענעדישרַאפ ףיוא לייטרוא-טיוט

 ןופ טנורג ןפיוא טיוט םוצ טפשמ'רַאפ ןרָאװעג ןענעז סָאװ ןדיא ייווצ

 ,הסיפת ןרָאי עגנַאל ףיוא ןטיברַאפ ןרָאװעג זיא ,תודע עשיבַארַא

 -ּפָא ןרָאװעג טשינ טנעמַָאמ ןייא ןייק ףיוא זיא הילע עשיצולח יד

 "ץולחה, ןופ ץנערעפנַאק-טלעוו עטרעפ יד .ןעורמוא יד ץָארט טלעטשעג

 -וִצ סיורג םימ טלעטשעגטסעפ, טָאה ,ןילרעב ןיא 1920 רעבָאטקָא ןיא

 ןקימנייה ןזיב 1929 ןיא ןשינעעשעג עקיטולב יד טניז זַא ,טייהנדירפ

 טפַארק יד ןוא ןליוו םעד טקעלּפטנַא גנוגעװַאב-"ץולחח , יד טָאה ,גָאט

 -רקיע רעד ןעוועג ךיוא זיא ןוא ,ןעגנוגנידַאב עלַא רעטנוא ןייז וצ הלוע

 -רעטעברַא רעד ןיא 8990 רָאפ ךיז טימ קידנלעטש ,הילע רעד ןיא רעגערט

 רעדילגטימ יד ןבָאה 1931 ןיא ,(= "רָאי ייווצ עטצעל יד ןופ ףיול ןיא הילע

 יד ןעוו .חילע-רעטעברא רעצנַאג רעד ןופ 840/ ןפָארטַאב "ץולחח, ןופ

 ,141 .ז ,ב קלח ,תילארשי ץראה םילעוּפה תעונת ,יקסבלסרב .מ (
 ,325 ,.ז "ץולחה רפס, 6
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 ןײרַא קירוצ זיא ןבעל סָאד ןוא טריזיליבַאמס ןרָאװעג זיא דנַאל ןיא עגַאל

 ענײמעגלַא יד טקרַאטשעג קירוצ ךיז טָאה ,ןסלער עלַאמרָאנ ענייז ןיא

 רעשיצולח רעד ןופ לײטנַא רעד ןרָאװעג רענעלק זיא אלימב ןוא ,הילע

 ,םָארטש-הילש םענײמעגלַא ןיא גנוגעוװַאב

 םיױרָאפ סיוטש ַא ןבעגעג ןבָאה יח לת ןיא ןשינעעשעג יד יוו טקנוּפ

 ַא ןעוועג 1029 טסוגיוא ןופ ןשינעעשעג יד ןעגעז ,הילע רעטירד רעד

 ןוא יובפיוא ןופ ןעגנוגנערטשנָא עטקרַאטשרַאפ רַאפ םיוטש רעקיטכעמ

 ,הילע
 : ןעוועג הלוע ןענעז הילע רעט-8 רעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 420508 --- 1954 ןיא 8240 -- 1929 ןיא
" 1950 -- 4044 ?* 1088 -- 61,884 
* 1981 -- 4078 " 1956 -- 29697 
" 1952 -- 0888 " 1987 -- 10,556 
" 1988 -- 50,827 ?" 1988 -- 12808 

 גנוריגער עשילגנע יד טָאה ןעורמוא-טסוניוא יד ןופ טָאטלוזער ןיא
 יד --- עיסימָאק-ךןָאסּפמיס יד רעטעּפש ןוא עיסימַאק-ואש יד טמיטשַאב

 ,עטייווצ יד ןוא ןשינעעשעג יד ןופ תוביס יד ןשרָאּפוצסױא ידכ עמשרע

 ןעמעלבָארּפ יד ןוא דנַאל ןופ טייקיאעפ-סמענפיוא יד ןכַאמ וצ רָאלק ידכ

 -סױרַא טָאה עיסימָאק-ןַאטּפמיס יד .קימילָאּפ-רַארגַא ןוא עיצַאזינַאלַאק ןופ

 ץיצַאזינָאלַאק רעשידיא ןופ ןטכיזסיוא יד ףיוא לייטרוא-מיומ א ןגָארטעג

 רַאפ דנַאל ןיא ןדָאב רעיירפ גונעג ָאטשינ זיא גנוניימ ריא טיול .י"א ןיא

 ןטימ ןגרָאזרַאּפ ןלעוו עלַא ייז לָא'מ בוא רעניואוונייא עשיבַארַא יד

 רַאפ ץַאלּפ ןייק רעמ ָאטשינ זיא ראפרעד ,ןדָאב ןופ םומינימ ןקיטיונ
 .ןדיא עיינ ןריזינַאלַאק

 1930 רעבָאטקָא ןיא זיא ןריפסיוא עקיזָאד יד ןופ טאטלוזער ןיא

 -קירעיורט סָאד גנוריגער רעשילגנע רעד ךרוד ןרָאװעג טכעלטנעפרַאּפ
 ןוא תמיק ןרק םעד ןּפירגעגנָא ףראש טָאה סָאװ ,"ךוב-סייוו, עטמירַאב

 -ידיא ןופ ןטכיזסיוא יד ןבראֿפ עצראווש ןיא טרעדלישעג ,תורדתסח יד

 עשירעבעגצעזעג ַא ןפַאש וצ ןפורעג ןוא עיצַאזינָאלַאק ןוא הילע רעש

 זיא קידקימייוו סרעדנוזַאב .טייחרעמ רעשיבארַא ןַא טימ גנולמַאזרַאפ

 -עג זיא טנעמוקָאד רעשידיא-יטנַא רעקיזָאד רעד זא ,טקאפ רעד ןעוועג

 ןדיא יד ןעמעוו םףיוא ,גנוריגער-רעטעברַא רעד ןופ ןבעגעגסױרַא ןרָאװ

 -םינויצ םוצ טּפַאשטנייפ ערעדנוזַאב א .ןעגנונעּפָאה ליפ טגיילעג ןבָאה

 סאּפ דרָאל רעטסינימ-ןרעפיוא ריא ןזיװעגסױרַא ןַאד טָאה קרעוװ ןשיט
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 ןוא רעשילגנע רעד ןיא רעלוּפַאּפ-טיײװ רעירפ ןעוועג זיא סָאװ ,דליפ

 .בעוו ינדיס :ןעמָאנ ןרעטנוא גנונעװַאב-רעטעברַא רעלאנָאיצַאנרעטניא

 ןיא י"א ןייק הילע יד טלעטשענּפָא טָאה גנוריגער-לארשי ץרא יד

 יד ןופ ןטַאטלוזער יד ןטרַאוװּפָא זומ ןעמ זַא ,ץורית ןרעטנוא ,1920 יַאמ

 טָאה "ץולחה , ןופ דנַאברַאפ-טלעװ רעד .סעיסימָאק ןָאטּפמיס ןוא ואש

 ,רעדנעל ליפ ןיא גנוגעװַאב-טסעטָארּפ עטיירב ַא טלקיװעגרעדנַאנרַאפ

 : טגָאזעג ןרָאװעג זיא ײטרַאּפ רובייל רעשילגנע רעד וצ לענייק ַא ןיא

 ןבָאה סָאװ םיצולח 4,000 סרעדנוזַאב ןוא גנוגעוװַאב-טלעוו עצנַאג

 רעדנעננירד טימ גנודניברַאפ ןיא הילע רעייז וצ תונכח ץעלַא טכַאמעג

 העידי ןופ טשאררעביא ןענעז ,י"א ןופ טנעה-סטעברא ךָאנ גנורעדָאפ

 -ַאב ןרָאװעג ןענעז סָאװ ןטַאקיפיטרעס ןטלַאהרַאפ ןטכערעגמוא ןגעוו

 עדנעגנירד ןוא ףליה רעייא ןטעב רימ .לוידעש ןקיטציא ןרַאפ טמיטש

 עראטנעמעלע ערעזנוא ןגעק טַאטנעטַא ןקיליווזייב םעד ףיוא עיצקאער

 ."לארשי ץרא ןיא טייברַא ןוא הילע ףיוא טכער

 םוצ לעכייק ריא ןיא טָאה תורדתסח רעד ןופ עוויטוקעזקע יד

 קיד'תודוסי רעזנוא טרעטישרעד הריזג יד, זַא ,טרעלקרעד "ץולחח,

 ןופ חנחמ יד טקרַאטש ,טַאדנַאמ ןופ ןעגנוטכילפרַאפ יד רתוס זיא ,טכער

 .קרעוו ץנַאג רעזנוא ןוא דנַאל ןופ גנולקיװטנַא יד טקידעש ,רעצעה

 עלַא ןרירטנעצנָאק טימ ןרעפטנע ןעמ ףרַאד טַאטנעטַא ןקיזָאד ןפיוא

 מייקיטעט רעזנוא ןקרַאמש ,טכער ערעזנוא ןציש רַאפ קלָאפ ןופ תוחוכ

 .ןעגנוגנידַאב עלַא רעטנוא הילע רַאפ םיצולח תונחמ ןריזיליבָאמ ןוא

 ,("ולעת הלע

 ץשיטסינויצ טקישעגסױרַא ךיוא ןבָאה סעמַארגעלעט-טסעטַארּפ
 ןשידיא ןופ ןָאשנעװנַאק יד רעטנורעד ,רעדנעל ליפ ןופ סעיצַאזינַאגרָא
 םעד ןטלַאהעגּפָא ,עקירעמַא ןופצ ןיא דנַאברַאפ רעטעברַא ןלַאנַאיצַאנ
 ,לָאערטנָאמ ןיא 1990 יַאמ ןטר1

 ןיא טיונ רעשידיא רעד ,טסעטָארּפ-טלעוװ ןשידיא ןופ קורד ןרעטנוא
 הריזג "ךובסייוו, יד זיא -- הילע וצ גנַארד םעד ןוא רעדנעל-תולג יד
 ייזמאר ןופ ווירב רעד ןעמוקעג זיא'ס ןוא טרעדלימעג דנטיידַאב ןרָאװעג
 ןייז ןגיוצעגקירוצ ןַאד טָאה ןַאמצייוו .רד .ןַאמצייוו .רד וצ דלַאנָאדקַאמ
 -טלעוו רעשיטסינויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ םלַא עיצַאנגיזער-טסעטָארּפ
 טקַאטנָאק רעד טלעטשעגנייא ןרָאװעג קירוצ זיא'ס ןוא ץיצַאזינַאגרַא
 ,גנוריגער רעשילגנע רעד ןוא רוטנעגַא רעשידיא רעד ןשיווצ

 ,1930 ינוי 1 ,96 "דיתעה, 63
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 ןסקאװעג לענש רעטייוו זיא ,קורד ןשילגנע:-שיבַארַא םעד ץָארט

 "רַאֿפ יו רעמ ןרָאװעג םילוע לָאצ יד זיא 1982 ןיא .בושי רעשידיא רעד

 ,1981 ןיא 4078 טימ ךיילגרַאפ ןיא 9858 ןפָארטַאב טָאה ןוא טלּפָאט

 יירד רעביא טימ ןנימשעג הילע יד זיא ,1998 ןיא -- רעטעּפש רָאי א
 -ניײרַא ןאד ןענעז דנַאל ןיא ,1982 טימ ךיילגרַאפ ןיא טנעצָארּפ טרעדנוה

 ךיז טָאה דנַאל ןופ ענַאל עכעלטּפַאשטריװ יד ,םילוע 90,827 ןעמוקעג

 -ץגכרוד גנוגעווַאב-טלעוו עשיצולח יד טָאה קימייצכיילג ןוא טילבעצ

 בורק זיב 1988 ןיא ןעננאגרעד זיא ןוא ףױרַא-גרַאב ןלענש ַא טכַאמ

 .רעדילגמימ 0

 ןופ גייטשפיוא ןכעלטפַאשטריװ םעד ץָארט טָאה גנוריגער-י"א יד

 ַאּפמעט ןשימרוטש םעד ןּפמורשוצנייא טכוזעג רעטייוו בושי ןשידיא

 רומנעגַא עשידיא יד טָאה ,1930--- 1999 ,רָאי 4 יד ןיא .הילע רעד ןופ

 רָאנ טָאה גנוריגער יד רעבָא ,ןטאקיפימרעס טנזיוט 19 ייב טגנַאלרַאפ

 רעד .8000 בורק ןבעגעג רָאנ שיטקאפ ןוא ,טנזיומ 10 ץּפַאנק טקיליוװַאב

 ,רעבָאטקָא ןיא ןרָאװעג טגנַאלרעד זיא סָאװ ,לוידעש רעכעלרעיבלַאה

 -קאוװעגסיױא יד ןופ טנורג ןפיוא ןטַאקיפימרעס 24,000 טגנַאלרַאפ טָאה

 טקיליװַאב רָאנ טָאה גנוריגער יד רעבָא ,ןשינעפרעדַאב-סטעכרא ענעפ

 -סיורא ןרָאװעג ןענעז ןטאקיפיטרעמ 1000 ןוא ןשינעביולרעד-עזייר 0

 סָאד .דנַאל ןיא ןביילב ןלעוו סָאװ ןטסירוט יד ןופ ןובשח ןפיוא ןעמונעג

 ,םלוידעש עקידרעטייוו יד םימ ןעשענ זיא עבלעז

 .ןצעזעגחילע עיינ טריפעגנייא גנוריגער-י"א יד טָאה 1999 ןיא

 טשינ ןזייוו ןענעק סָאװ ןשטנעמ רָאנ ןעמוקאב ןבָאה הילע ןופ טכער סָאד

 טשינ -- סעיסעפַארּפ עיירפ ןופ ןשטנעמ ; םנופ טנזיוט ןופ רעקינייוו

 וו .א .א רעליש ,םינבר ; טנופ 250 --- טיילכַאפ } טנופ 800 ןופ רעקינייוו

 ןמסירוט .טרעכיזעג ןענעז ןטייקכעלגעמ-חסנרּפ טנעמעוו עכלעזַא רַאנ --

 ןביילב טשינ ןלעוװ ייז זַא ,עיטנַארַאג םלַא טנופ 60 ןגיילנייא ןפרַאד
 ,דנַאל ןיא

 -ןגוצ ןבָאה ,י"א ןייק ןסירעג ךיז ןבָאה סָאװ ןדיא רעטנזיומ יד
 עווימקיפ -- ליצ רעייז ןכיירגרעד וצ ןעלטימ ענעדישרַאֿפ טכַארט
 ןיא ,וו .א .א "ןמסילַאטיּפַאק , עווימקיפ ,תונותח עטשרמולכמ ,ןטסירוט
 טָאה'ס -- הילע רעלַאנעלמוא ןופ םָארטש רעד ןייג ןביוהעגנָא טָאה 4
 טשינ ךיז טָאה סָאװ ,הלפעח ןופ לטיּפַאק עשיאָארעה סָאד טנפעעג ךיז
 לטיּפַאק ץז) .גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ ךורבסיוא ןטימ וליּפַא טלעטשענּפַא
 .(= ("הלפעה ןוֿפ עייּפַאּפע יד ,

 ,126 יב קלח ,תילארשייץראה םיִלָעוּפה תעונת ,יקסבלטרב .מ
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 -רַאװש רעד .טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג רעלטיה זיא 1993 רַאונַאי ףוס

 ןיא ןפרָאװענניײירא ךיוא טָאה גיז ןשינָאלווייט ןקיזָאד ןופ ןטָאש רעצ

 רעקינָאילימ 3 ריא טימ ,ןלױוּפ ןיא .רעדנעל ערעדנַא ןיא ןדיא יד קערש

 רעד ןוא םזיטימעסיטנַא רעד ןסקאװעג זיא ,גנורעקלעפַאב רעשידיא

 -ַאּפ עשימַאנָאקע עשידיא יד .ןדיא ןגעק טָאקיַָאב רעליטש ןוא רענעפָא

 -יקסדוסליּפ יד .טקנעװשעגרעטנוא רעמ ץלַא ןרָאװעג ןענעז םעיציז

 -וקנָאק טָאה ,1926 יַאמ ןיא טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא סָאװ גנוריגער

 עיצעדנע רעד טימ --- םזיטימעסיטנַא ןופ רעגַאל ןטריטנעטַאּפ ןטימ טריר

 ,םוטרעגריב ןשיליוּפ ןופ םעיטַאּפמיס יד רַאֿפ --

 ,("םייס,) טנעמַאלרַאּפ ןשילוּפ ןופ עיסימָאק-טעשזדויב רעד ןיא

 -רַאפ רעד ןגעוו ןטקַאפ עכעלרעדיוש טכארבעג ךיײרטשנעטַָאר .רד טָאה

 -- עציטש ןיא ךיז ןקיטיונ ןדיא 6000 .םוטנדיא ןשיליוּפ ןופ גנומערָא

 -רעד רע טָאה -- קיטסיטַאטס עטריפעגכרוד-סנטצעל ַא ןזיוװַאב טָאה

 רעד ןופ טנעצָארּפ 28 עציטש ךָאנ ךיז ןדנעוו עשראוו ןיא ,טרעלק

 ףליה ןופ ןבָאה סעוװטזדואוועיָאוװ-םורד יד ןיא .גנורעקלעפַאב רעשידיא

 שיַאו עלַארטנעצ יד ןיא ןוא טנעצָארּפ 81 רעכעה ןסָאנעג חסּפ ףיוא

 טעדנעוועג ךיז ןבָאה גרעבמעל ןיא .טנעצַארּפ 25 ךרע ןַא סעווטזדואוו

 רעשידיא רעד ןופ טנעצָארּפ ספ רעכעה עציטש ךָאנ הליחק רעד ןיא

 92 רעכעה ,קַאטסילַאיב ןיא ;טנעצָארּפ 29 ,שזדָאל ןיא ; גנורעקלעפַאב

 ןדיא יד ןשיווצ טיונ יד .טנעצָארּפ 99 ךרע ןַא ,ענליוו ןיא ; טנעצַארּפ

 ,לטעטש סָאד זיא'ס רענעלק סָאװ .גָאט וצ גָאט ןופ טסקַאוו שזדָאל ןיא

 טרָאװ סָאד .ןדיא יד ןשיווצ טשרעה סָאװ טיונ יד זיא רעפערג ץלַא

 רעד ןופ עגַאל עשיטירק יד ןרעדליש וצ ךאווש וצ זיא ץיצַאירעּפױּפ

 סע עכלעוו ןשיווצ -- רעטעברַא עשידיא יד .גנורעקלעפַאב רעשידיא

 ץעלַאיצַאס יד ןופ טשינ ןסינעג -- עזָאלטטעברַא טנעצָארּפ 49 ןארַאפ ןענעז

 ,ןטַאטשרַאװ עניילק רעייז ןיא בור סָאד ןטעברַא ייז לייוו ,ןעגנורעכיזרַאפ

 ,רעגרע ךָאנ זיא רעלדנעהניילק ןוא רעקרעװטנַאח עשידיא ןופ עגַאל יד

 ץעשידיא 140,000 סױרַא ןפלעה סעסַאק-םידפח תולימג עקיטנעצָארּפנָא יד
 .= םעילימַאפ

 עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ רָאפנעמַאװצ רעטפלע רעד

 -ירעּפוּפ עדנגײטש-ץלַא יד זַא ,עיצולָאזער 8 ןעמונעגנָא טָאה ןלױּפ ןיא

 -םױרַא עשיטאמעטסיס רעייז ןוא ןלױּפ ןיא ןסַאמ עשידיא יד ןופ עיצַאז

 ,הסנרּפ ןופ ןלַאװק ןוא עיציזָאּפ רעשימָאנָאקע רעדעי ןופ גנוסיוטש

 1934 רעבמעצעד 22 ,291 "טניה, (5
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 רוטנעגַא רעשידיא רעד ןופ עוויטוקעזקע רעד ףיוא בוח ַא ףױרַא טגייל

 ,' ןלױּפ רַאפ טנעגיטנַאק-טאקיפיטרעפ םעד דנטיידאב ןרעטערגרַאפ וצ

 ןופ "טנייה , רעוועשראוו ןיא טכעלטנפעראפ העידי-"רָאקלַאּפ , א

 טנעמטרַאּפעד-הילע ןופ ןעמָאנ ןיא רעביא טיג 1994 רעבָאטקָא ןט"6

 רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא זַא ,םילשורי ןיא רוטנעגא רעשידיא רעד ןופ

 טשינ ,ןדיא טנזיומ 69---70 ןופ רעקינגייוו טםשינ ןייז וצ הלוע ןטראוו

 .תוחּפשמ ערעייז לָאצ רעד ןיא קידנענכערניירא

 -גרַאב ןלענש ַא טכאמעגכרוד טָאה גנוגעוװַאב-טלעוו עשיצולח יד

 גנולקיװטנַא עקיזָאד יד .הילע רעטפניפ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא םיורא

 "ץולחה , טלעוו ןופ םמודנַארָאמעמ יד ןיא קורדפיוא םוצ ןטסעבמַא טמוק

 1989 ןוא 163 ןרָאי יד ןיא סערגנַאק ןשיטסינויצ ןט-19 ןוא ןט-18 םוצ

 | ןאא 2 0 92 ,(656 ןוא 681 ,זז)
 ןעמ זַא ,םמודנַארָאמעמ ענייז ןיא טגנַאלרַאֿפ טָאה "ץולחח, רעד

 -ךַאֿפ ןוא הילע רעשיצולח רעד רַאפ ןטאקיפימרעפ רעמ ןלייטסיוא לָאז

 ןוא ("תוצלמח ,,) םיבורק ןופ הילע רַאפ ןטַאקיפיטרעס לָאצ יד ןרענעלק

 דצמ ףירגנָא ןנעק ןטָארמטעגסױרא זיא רע .דנַאטשלטימ ןופ הילע רעד

 -ײטּפָא עז) חרשכח ןופ ּפיצנירּפ םצע ןגעק ןזיירק עשיטסינויצ עסיוועג

 -רַאפ ערעסעב א טגנַאלרַאֿפ טָאה רע .("הילע רַאֿפ ףמאק רעד , גנול

 רַאפ טםעשזדוב םעד ןרעסערגרַאֿפ ; ןטמא-לארשי ץרא יד ןיא גנומערט

 יד ןגעק טנרָאװעג ףראש ןוא ;"ץולחח, ןופ טייקיטעט-חרשכה רעד

 ."ץולחה , םעד ןטלַאּפש וצ ןטסינויצ עניימעגלַא דצמ ןוואורּפ

 ןיא ןלױּפ ןיא טעטימָאק-לארטנעצ-"ץולחח , ןופ םונעלּפ םעד ףיוא

 .פ) ןעמעלבָארּפהילע רעביא טנערעפער רעד טָאה ,1982 רעבָאטקַא

 4000 ןעמוקַאב רָאנ טָאה "ץולחה , רעד זַא ,טגָאלקַאב ךיז ,(ירוד-ןב

 רַאפ ןטַאקיפיטרעפ) "תוצלמח , רַאפ ןעוו םייצ רעד ןיא ,ןטאקיפיטרעפ

 ,ןטַאקיפימרעפ עלַא ןופ טנעצָארּפ 41 ןרָאװעג ןבעגעג ןענעז (םיבורק

 "סױרַא טָאה רע .ןעמאזוצ סעיצַאזינַאגרָא עשיצולח עלַא רַאֿפ יו רעמ

 טשינ ןעמוקַאב ןלָאז םעיצַאזינַאגרַא עשיצולח יד זַא גנורעדָאפ יד טקורעג

 -םינויצ רעט-19 רעד .ןטאקיפיטרעס עלַא ןופ לטירדיייווצ יו רעקינייוו

 8500 "ץיולחה, םעד ןבעג וצ ןסָאלשַאב טָאה ןרעצול ןיא סערגנַאק רעשיט

 ,ןטאקיפיטרעס עלַא ןופ

 ןופ טַאטלוזער ןיא ,סָאמ רעסיורג א ןיא ,ןעמוקעג זיא סולשַאב רעד

 ןיא ןעייג סָאװ םילוע לָאצ יד טלַאֿפ סע זַא ,לארשי ץרא ןופ יירשעג

 1934 רצבמעטּפעס 27 ,"סגײה; (6
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 ץטסקיטכיוו יד ןופ ענייא ןוא ,סעיציזָאּפ-סגנורעכָארעד וצ ןוא ףרָאד

 סָאװ ,טקאפ רעד ןעוועג זיא גנוניישרעד רעווימאנענ רעד ןופ תוביס

 -רעטעברא רעד ןיא םיצולח ןופ טנעצָארּפ רעד ןלַאפעג דנטיידַאב זיא'ס

 ןפָארטַאב םיצולח יד 1981 ןיא ןבָאה ןיקבָאד .א ןופ ןרעפיצ יד טיול .הילע

 רָאנ 1939 ןיא ןוא 6590 -- 1932 ןיא ,הילע-רעטעברַא רעד ןופ 2

2 4 +). 

 א ןעמוקַאב "ץולחה , רעשילױוּפ רעד טָאה 1932 רעבמעווָאנ ןיא
 ןוירונןב דוד ךרוד טע'מתח'עג ,תורדתפה רעד ןופ לעוּפח דעו ןופ לבייק

 ןעמוק טשינ ןלָאז'ס ביוא זַא ,ראטערקעט-לארענעג רעקידסלָאמעד ריא --

 רימ ןרילרַאפ ,רָאונַאי ןוא רעבמעצעד ביײהנָא םיצולח טנזיוט םומינימ

 רעד טָארדַאב טרעוו'ס ןוא (ןצנַארעמָאּפ ןסייר ןופ ןָאזעפ רעד) ףיטק םעד

 הילע-רעמוז יד ןקיטעּפשרַאפ סָאד .לוידעש-ןטַאקיפיטרעס רעקיטפנוקוצ

 -ינער-י"א יד סָאװ ,ןטַאקיפיטרעפ 1200 ןרילרַאפ סָאד ןעוועג םרוג טָאה

 הילע יד טרעכינרַאפ , .לוידעש-רעטניוו ןופ טנכערענּפָארַא טָאה גנור

 ןרעסערגרַאפ וצ סולשַאב א ןעוועג זיא רעפטנע רעד ."ןעלטימ עלַא טימ
 םירבח רעטנזיוט ןריזיליבָאמ לענש ןוא הילע וצ ןעגנוקיטעטשַאב לָאצ יד

 ןענעז םלעבייק עכעלנע .( עדנערָאפּפָא יד ןופ טרָא ןפיוא הרשכה ףיוא

 ןופ ןלַאפ םָאד .ןטייהנגעלעג עדנעגנירד ערעדנַא ייב ךיוא ןעמוקעגנָא

 עשידיא סָאד רַאפעג ןיא ןלעטש סָאד טניימעג טָאה ,הילע רעשיצולה

 ,דנַאל ןיא קרעוװ-עיצַאזינָאלַאק ןופ טעּפמיא-סגנורעבַארעד םעד ןוא ףרָאד

 ךיז ףיוא יד ןליפרעד טלָאװעג טשינ ןבָאה סָאװ םיצולח יד ןנעק

 -בָאד .א .ןעלמטימ ערעדנוזאב ןעמונעננָא ןרָאװעג ןענעז ןטכילפ ענעמונעג

 ,1954 ףוס ,עשראװ ןיא ץנערעֿפנַאק-עסערּפ א ףיוא טלייצרעד טָאה ןיק

 ןייז םשינ טלַאה ץולח ַא ביוא זַא ,ןסָאלשַאב טָאה עוויטוקעזקע יד זא

 מכער סָאד רע טרילרַאפ ןיירא ףרָאד ןיא רָאי 2 ףיוא ןייג וצ תובייחתה

 רעמ ךָאנ סע טָאה תורדתפח יד .רָאי 8 ןופ ךשמ ןיא בורק א ןעגנערכ וצ

 ,תורדתפח רעד ןופ ףליה םוש ןייק ןעמוקַאב טשינ טעװ רע : טפרַאשרַאפ

 ךיז ןלעוו ןפיש יד ףיוא ןיוש .וו .א .א חריד עקיליב ןייק ,טידערק ןייק

 -רַאפ םיצולח יד ןלעוװ עכלעוו תורדתפח רעד ןופ רעיײטשרָאפ ןעניפעג

 ךיז ןזָאל טשינ ייז טעוו'מ ןוא רעצעלּפ-סטעברַא ערעייז ףיוא ןלייט

 .(' תוסנרּפ עטכייל ןכוז ןוא ןעײרדסױרַא

 ץענ יד ןסקאועצ קרַאטש ךיוא ךיז זיא "ץולחח, ןופ סקואוו ןטימ

 ,414 .ז "ץולחה רפס, (7

 ,1922 רעבמעװַאנ 20 ,"תועידיס (8

 ,1934 ,297 רצמונ ,"טניה; (9
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 רעביא טלעוו רעד ןיא ןעוועג ןענעז 1995 ןיא ,ןטלאטשנא-חרשכח ןופ

 עיצילַאג ןיא ןוא ןטקנוּפ-הרשכח 975 ןליוּפ ןיא ןופרעד ,םיצוביק טנזיוט

 ןיא ץנערעפנַאק-עסערּפ א ףיוא ןכעגעגרעביא טמָאה יקסניגַארב .* ,9

 -סוש .ןזיירק ענעדישרַאפ ןופ ןעמ טמָארטש "ץולחח, ןיא זַא ,עשרַאוו

 ןענעז טנייה ; ןעוועג טשינ "ץולחה , ןיא לָאמנייק ןענעז ,לשמל ,םרעט

 ןענעז םיצוביק יד ןיא רעדילגטימ יד ןוֿפ 4000 .םרעטסוש ךס ַא ַאד

 .ךָאו ַא סעטָאלז 9 דילנטימ-ץוביק ַא טנידרַאפ ךעלטינשכרוד .ךעלדיימ

 ןעמוקוצסיוא ידכ .גָאט א ןשַארג 48 זיב 35 ןופ םיוא ןעמ טיג ןסע ףיוא

 םנירעלטפַאשטריוו טריגעלעד ןעמ טָאה ,טעשזדויב ןקירעדינ ַאזַא טימ

 ,טפַאשטריוו רעד טימ ןריפוצנָא יוװ ןענרעל סָאװ ,םיצוביק-י"א יד ןופ

 םעטָאלז ןָאילימ 2 ייב ןטקנוּפ-הרשכה יד ןיא םיצולח יד ןענידרַאפ ה"פ

 ,רָאי ַא (ןדליג)
 ,שלאפ ןענעז רעקירד-ןיול ןענעז סעקינ'הרשכח יד זַא ןעגנַאלק יד

 -ַאב ףירַאט-ןיול א ןעמענ ןקירבאפ ןוא ןטַאטשרַאװ ןיא ןטעברַא סָאוװ יד
 ןענעז ןעניול עטסקירעדינ יד .רָאטקעּפסניא-סטעברַא ןכרוד טמיטש
 ,ןסערק יד ףיוא

 טרעלקרעד טָאה -- ערעווש ַא זיא ןמקנופ-הרשכח יד ןיא עגַאל יד

 ,טעב ןייא ןיא ןֿפָאלש ןָאזרעּפ 2 ,ןעגנוגיואוו ןלעפ םע .יקסניגַארב .י

 ןרעטנוא עיצקַא ןא ןָא טציא טבייה "ץולחח, רעד .סערָאנ ןיא טפָאלש ןעמ

 טעב א ,ץוביק ןדעי רַאפ הריד א) "ץולחל הממ --- ץובקל חריד, גנוזָאל

 רעד ןיא זַא ,עיצַאמרָאפניא יד זיא טנאסערעטניא .(ץולח ןדעי רַאּפ

 ןעגנַאגעג) םילועי םיצולח טנעצָארּפ 78 ןעבעז 1984 ןופ טפלעה רעטייווצ

 י ,(* ףרָאד ןיא
 8 ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא טריפעג ןרָאװעג זיא חרשכה רעד ןגעג

 ףמאק ןקיזָאד םעד ןרעדליש רימ .ןרָאטקַאֿפ ענעדישרַאפ ךרוד ףמַאק

 זיא רַאפענ רעדנוזַאב א ."ןראפעג ןוא ןעגנורעטש ןגעק , לטיּפַאק ןיא

 יד ךרוד ךיוא לָאמטּפָא טצימשעג ,"דנוב , םעד דצמ ףמַאק רעד ןעוועג

 ןוא ןעניול יד ּפָארַא ןקירד סעקינ'הרשכח יד זַא ,ןטסינומָאק עשידיא

 ,טמַאשרעטעברַא עשיליוּפ ןוא עשידיא יד ןפמעקַאב ייז ףרַאד רַאפרעד

 טקישעג טָאה "דנוב , רעד .ןענייארַאפ עלענַאיסעּפַארּפ יד ןיא טריזינַאגרָא

 עלענַאיסעּפָארּפ יד ןופ עיסימָאק לַארטנעצ רעד וצ םודנַארָאמעמ ַא
 רעד ןופ ץנַאטסניא עדנריּפנָא יד .הרשכה רעד ןגעק ןעניײארַאפ-ןסַאלק
 יד ןופ עיסימָאק לַארטנעצ יד -- ןלױוּפ ןיא גנונעװַאב רעלענַאיסעּפַארּפ

 ,1925 רָאורבעפ 17 ,"טניה 0
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 ןופ רעײטשרָאפ יד גנוציז א וצ ןדַאלעגנייא טָאה -- ,ןענײארַאֿפ-ןסאלק

 עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא טָאה יז זַא טרימרָאפניא ייז ןוא ןויצ ילץוּפ

 טימ ןקידנעטשרַאפ ךיז לָאז "ץולחה, רעד זַא טייקידנעווטיונ רעד ןגעוו

 זיא ייברעד .טעברא ןעמעננָא םייב סעיצַאזינאגרָא עלענַאיסעּפָארּפ יד

 סלַא טכַארטַאב ןרעוו טשינ ףרַאד סָאד זַא ,טנַאטַאב שוריפב ןרָאװעג

 ךיוא טָאה יקסווַאלושז טנומניז ."ץולחה, ןופ טעברא רעד וצ יורטוצמוא

 ןלעוו סָאװ סעגַאלקנָא יד זַא ,רעיײטשרָאפדויצ ילעוּפ יד טרעלקרעד

 טעוו ,ןּפורג-הרשכח יד ןנעק עיסימָאק לארטנעצ רעד ןיא ןעמוקניירַא

 .ןויצ ילעוּפ ןופ .ק .צ םעד ןכוזרעטנוא םוצ ןבעגרעביא רע

 1959 ןטימ ןיא טָאה ,"טרָאװ , סָאד ןויצ ילעוּפ ןופ גנוטייצ-נָאט יד

 םייקשלַאפ יד ןזייװַאב סָאװ טעטש ןופ ןצנעדנַאּפסערָאק ליפ טכַארבעג

 יד ןופ םיצולח יד דצמ יירעקירד-ןיול רעד ןגעוו גנוטּפױהַאב רעד ןופ

 ,םיצוביק-הרשכח

 .עקירעמא ןייק ןעגנאגרעד ךיוא זיא לננארעג םעד ןופ גנַאלקּפָא רעד

 סייר .א טָאה 1938 לירּפַא ןט-1 ןופ "רעפמעק ןשידיא , רעקרָאי זינ ןיא

 .ה רעריפ ןשידנוב ןופ ןעגנוטּפױחַאב יד ןענעז'ס שלַאפ יוװ ןזיוועגפיוא

 ןופ ןאנרָא םעד --- "טניירפ, ןיא ןיקסאב .י ךרוד ט'רזח'עגרעביא ךילרע

 ,גניר רעטעברַא

 -ץגכרוד ןענעז רָאי 12 עטצעל יד ןיא זַא ,ןזיועגנָא טָאה סייר .א

 -נייק ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עגניי 100,000 םורַא םיצוביק-הרשכח ןעגנַאג

 ןיא ומפיוא רעסיורג ַא זיא ןיײלַא סָאד .ןעוועג טשינ רעטײברַא ןייק לָאמ

 ןגעק .ןסאמ עשידיא יד ןופ גנוכַאמטנוזעג רעשימַאנַאקע רעד רַאֿפ ףמאק

 רָאנ ךיז ןעמענרַאפ , םיצולח יד זַא ,רעריפ ןשידנוב ןופ גנוטּפױהַאב רעד

 עכעלגעמרַאפ ייב ןבוטש רעדָא סענָאלדָאּפ ןקינייר ,שעוו ןשַאוו טימ

 טכעלטנפערַאפ רע טָאה ,"סעכעלנע ןוא ךעלקעּפ ןגָארטרעדנַאנרַאפ ,ןדיא

 םיצולח יד ןופ גנוקיטפעשאב רעד ןנעװ ןרעפיצ עטנאסערעטניא

 ןקירבַאפ ןיא טעברַאעג ןבָאה םיצולח ץלַא ןופ .םיצוביק-חרשכח יד ןיא

 -רַאו ענעגייא ןוא ןטעברא עטריציפילַאװק ייב ; 84190 ןקאטרַאט ןוא

 טפַאשטריװדנַאל ייב ; 2042 טעברא רעצראווש ייב ; 128.19/ ןטַאטש

 -יוב ייב ;16.992 םיצוביק יד ןיא בור'ס ,טפַאשטריוו-זיוה ייב 2

 -ּפמעטפס וצ ןכערברַאפ ַא זיא'ס .8.890 ןקאה-ץלָאה ייב ןוא 2190 טעברַא

 םיצולח רעטרעדנוה ןענעז זייווַאב רעד .רעקירד-ןיול סלַא םיצולח יד ןעל

 טימ ןעמַאזוצ ןטַאטשרַאװ ערעסערג רעדָא ןקירבַאפ ןיא ןטעברַא סָאװ

 עלענָאיסעּפָארּפ ןייא ןיא ןעמאזוצ ןרעהעג ןוא ,רעטעברַא עשילוּפ יד

 .עיצַאזינַאגרָא
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 םיא ןיא םָארטשניײרא רעד ןוא "ץולחח , ןופ םקואוו רעפיורג רעד

 ןוא ןלױּפ ןיא "ץולחח, רעד טָאה 1933 ילוי ןיא) ןסַאמ עטיירב ןופ

 זַא ,וצרעד טריפרעד טָאה ,(רעדילגמימ 60,000 בורק טלייצעג עיצילַאג

 ייס ןוא םיפינס יד ןיא ייס ָאווינ-רוטלוק רעניימעגלא רעד ןלאפעג זיא'ס

 רעטנזיוט ןפירעגקעוַא טָאה עילאוװכ-הילע עדעי .םיצוביק-חרשכח יד ןיא

 זיא'ס .טעברא רעד טימ טריפעגנָא ןבָאה סָאװ םירבח עטסעב יד ןופ

 רעד .ןרָאטקורטסניא ןוא רערעל ןיא קחוד רעד רעפראש ץלַא ןרָאװעג

 "ימעס ןוא ןסרוק ,טעברא-רוטלוק ערעוויסנעטניא : ןעוועג זיא רעפטנע

 -ינַאגרָא-טנגוי יד ןיא ענעגיוצרעד יד "ץולחה , ןיא ןריפניירא סָאד ,ןרָאנ

 -רוטלוק , לטיּפַאק עז) .טעברַא-רוטלוק רעד טימ ןריפוצנַא סעיצַאז

 ,?גנואיצרעד ןוא

 -קֶא ןיא "ץולחה ,, ןופ טעטימָאק-לארטנעצ ןופ םונעלּפ םעד ףיוא
 ןבילוצ זַא ,טכירַאב ןייז ןיא טגָאלקַאב ךיז ירוד-ב ,9 טָאה 1932 רעבָאט

 רעניימעגלא רעד ןלאפעג זיא "ץולחה , ןיא ןשטנעמ ןסַאמ ןופ םָארטשוצ

 ןרָאװעג זיאס ןוא ,שיאערבעה ןופ שינטנעק יד ,ָאווינ-םגנודליב

 ןּפעש םירבה ליפ .ןייזטסואוַאב רעשיטסינויצ רעד טרעדינעגּפַארַא

 -ןקידירפַאב טשינ טייוו זיא'ס ; עסערּפ-גָאט רעד ןופ רָאנ תועידי ערעייז

 ןיא גנומַארַאב רעד ףיוא ,(* םיצוביק יד ןיא בצמ-רוטלוק רעד ךיוא קיד

 -ַאגרָא ןופ טייקיטכיוו רעד ףיוא ןזיװעגנָא ןרָאװעג זיא 1994 רעבָאטקָא

 טעברַא-רוטלוק רעד ןיא ןפלעה ןלָאז סָאװ רערעל עשיאערבעה יד ןריזינ

 ענייז ןשיווצ שיאערכעה ןופ שינטנעק יד ןטײרּפשרַאפ ןוא "ץולחח, ןוֿפ

 םירומה ןוגרא, רעד ןרָאװעג ןפאשעג זיא רָאי ןבלעז ןיא .ןסאמ-םירבח

 וצ ןסָאלשַאב טָאה סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטי1פ רעד ."ץולחה דיל

 -ירּפ ַא ןכַאמ ןצ ןוא םיצוכיק יד ןיא דומל-שיאערבעה םעד ןקרַאטשרַאֿפ

 א ןיא ןענרעל רָאי ןייא ראפ זַא ,רערעל ןשיאערבעה ןראפ עיגעליוו
 .םאקיפיטרעס א רע טמוקַאב ,ץוביק

 טייקידנעווטיונ יד ןרָאװעג ףייר ךיוא זיא ,"ץולחה, ןופ סקואוו ןטימ

 ןיא "דבועה , רעד .רעקרעווטנאה ןופ דנאברַאפ ןלעיצעּפס 8 ןֿפַאש ןופ

 ,("דבועה , לטיּפַאק עז) .1988 ןיא עיצילַאג ןוא ןלױּפ ןיא ןענַאטשטנַא

 "יאלקח} דנַאברַאֿפ רעלעיצעּפס 8 ןרָאװעג ןפאשעג ךיוא זיא עיצילַאג ןיא

 טָאה דנַאברַאפ רעד .ו"א ןיא ןצעזַאב ךיז ןליוו סָאװ ,ןטריװדנַאל ןופ

 -חרומ ןיא ,רעדילנטימ 1700 טימ םיפינס 92 1099 לירּפַא ןיא טאהעג
 טייקמאזקרעמפיוא ליפ טעמדיוועג "דבועה, רעד ךיוא טָאה עיצילַאג

 ,1932 רעבַאטקָא 7 ,6'7 ,ןליוּפ ןיא "ץולחה, וכרמ ןופ "תועיי (1
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 -דנַאל עט-2 יד ןוא ,ןווימַארעּפָאַָאק-ריצודָארּפ ןפַאש ןופ עבַאגפיוא רעד

 וצ ןסָאלשַאב טָאה (1954 ףוס) עיצילַאנ ןיא "דבועה , ןופ ץנערעפנָאק

 רעד ןופ טנעמורטסניא-ץנַאניֿפ רעד סלַא "דבועה קנַאב, ַא ןפַאש

 םיפינס 80 טלייצעג ןאד טָאה עיצילַאנ ןיא "דבועה , רעד .גנוגעוװַאב

 90 ץיינ ןעמוקעגוצ ןענעז 1958 לירּפַא זיב .רעדילנטימ 2000 בורק טימ

 ןיא סערגנַאק רעשיטסינויצ רעט-19 רעד .(= םירבח 1000 טימ םיפינס

 סעיצַאזינַאגרָא עשיצולח ןופ גנופַאש יד טסירגַאב טָאה 1998 טסוגיױא

 -שַאב יד טול ,ןרעהעג ןענָאק ייז וצ .ןטריװדנַאל ןוא רעקרעװטנַאה ןופ

 לכל ןכַאפ ץערעייז ןיא ןטעברַא סָאװ עכלעזַא רָאנ ,סערגנָאק ןופ ןסול

 -דנַאל א רעדָא רעקרעװטנַאה א טקידנעעג ןבָאה רעדָא רָאי 9 תוחּפה

 -רומלוק עשיטפינויצ ַא ןריפ ןפרַאד רעדילגטימ יד .לוש עכעלטפַאשטריוו

 שיטסינויצ ןייז ןוא ןדנַאפ יד רַאפ ןטעברַא ,שיאערבעח ןענרעל ,טעברַא

 ןיא וויטקא ןענעז םָאװ עכלעזַא רָאנ ןבָאה הילע ףיוא טכער .וויטקַא

 ןפאשעג ןלָאז ןטמַא-י"א יד ייב .טייצ רָאי ַא םומינימ עיצַאזינַאגרָא רעד

 .(* חילע-רעקרעווטנאה רעד רַאפ םעיסימָאק עלעיצעּפס ןרעוו

 רעדנעל 6 ןיא טלייצעג "דבועה, רעד ןיוש טָאה 1959 טסוניױא ןיא

 .רעדילגטימ 28,000 רעביא

 ענייז ןיא ןקינײארַאפ וצ טימַאב ךיז טָאח ןלױּפ ןיא "ץולחה, רעד

 עשיטילָאּפ ערעייז ןופ דישרעטנוא ןַא ,ןעגנומערטש עשיצולח ץלַא ןעייר

 -רעד יד ןענעז 1928 רעבמעצעד ןיא .סעיטַאּפמיס ןוא טעיגָאלָאעדיא

 ןיא ןטָארטעגנײרַא (םירגוב) "ריעצח רמושח, ןופ רעדילנטימ ענעפקַאװ

 -םלעוו רעטירד רעד ןופ םולשַאב ןופ טנורג ןפיוא "ץולחח , ןופ םיפינפ יד

 1950 יַאמ ןיא .1926 ץרעמ ןיא ,קיצנַאד ןיא "ץולחח, ןופ ץנערעפנָאק

 רעשיטסינויצ רעד ןשיווצ ךַאמּפָא רעד ןבירשעגרעטנוא ןרָאװעג זיא

 תוצובק ןפַאשעג ןרעוו סע זַא ,"ץולחח, םעד ןוא ןלױּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא

 מעברא-סגנואיצרעד רעייז ןריפ סָאװ ,?תינויצח תורדתפהה יצולח, ןופ

 -עט רעניימעגלא רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב ייז רעבָא ,קידנעטשטסבלעז

 רעד ןיא ןטנעמעלע עטכער יד ."ץולחהח, ןופ םיפינס יד ןופ טייקיט

 ןוא ךַאמּפָא םעד טריטּפעצקַא טשינ ןבָאה עיצַאזינַאנרָא רעשיטסינויצ

 ץולחה) ינויצ ללכה ץולחה, םעד ,עיצַאזינַאגרָא ענעגייא רעייז ןפַאשעג

 רַאונַאי ןיא ץנערעפנַאק-דנַאל ריא ןטלַאהעגּפָא טָאה סָאװ ,"(יזכרמה
 .(299 ,ז) 1

 ,1935 לירּפַא ,גרעבמעל ,14 "טרָאװ עיירפ סָאד; (2
 ,1925 רעבמעטּפעס 5 ,"טנייה, (3
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 לעטשנעמאזוצ-תוחוכ ןטימ ןענעקַאב וצ ךיז טנַאפערעטניא זיא'ס

 ןיא ןוא ןלױּפ ןיא "ץולחח, ןיא ןּפורג עשיגַאלָאעדיא ענעדישרַאפ יד ןופ

 ןיא ץנערעפנַאק"ץולחה , רעט-6 רעד וצ ןלַאװ יד ייב .עיצילַאג-חרזמ

 ןוא םיפינס 807 ןופ רעדילגטימ 80,323 טמיטשעג ןבָאה 1994 ןיא ןליופ

 ,ןטקנוּפ-חרשכחה 7

 יד ןעמוקאב טָאה (68,8900) 19,808 -- ןעמיטש לָאצ עטסערג יד

 ץוביק ןפיוא טריטנעירָא ךיז טָאה סָאװ ,יללכ יצולח שוג ןופ עטסיל

 ילעוּפ ןופ םירבח ןופ טריפעגנָא ןרָאװעג זיא ןוא י"אּפמ ןוא דחואמ

 "עג זיא טרָא ןטייווצ ןפיוא ; "רורד ,, ןוא "ריעצח ץולחח, ,(.ס .צ) ןויצ

 טָאה סָאװ "תיצוביק חמישר , ןייז טימ "ריעצה רמושהח, רעד ןעגנַאג

 ןופ עטסיל יד טרָא ןטירד ןפיוא ; (28:19/) ןעמיטש 7007 ןעמוקַאב

 ןטרעפ ןפיוא ; (8:100) ןעמיטש 2445 טימ ("הינודרוג ,) "תוצובקה רבח,

 (?תודחאתח , ןופ דנַאברַאפ-טננוי א) "ןיקתיז זוכיר , ןופ עטסיל יד טרָא

 תד , עּפורג עזעיגילער יד טרָא ןטצעל ןפיוא ; (2,990) ןעמיטש 889 טימ

 .(* (0492) ןעמיטש 111 טימ "הדובעו

 -ץפנַאק"ץולחח , רעט-12 רעד וצ ןלָאוװ יד ןיא ןבָאה עיצילַאג ןיא

 -ײמַאב ךיז ,1955 רעבמעצעד ןט-2/ םעד טנפעעג ךיז טָאה סָאװ ,ץנער

 ("ריעצה רמושח,) "םיצוביקח תירב , עטסיל יד .םיצולח 16,801 טקיל

 "תוצובקח דוחיא, ןופ עטמיל יד ; (87.890) ןעמיטש 6821 ןעמוקַאב טָאה

 -תודחאתה, רעד ןופ ןדנַאברַאֿפ-טנגוי ץעדייב --- "הילסוב , ןוא "הינודרוג;)

 9994 -- (הצובק רעניילק רעד וצ ןעיצרעד סָאװ (.ס .צ) ןויצ ילעוּפ

 םוצ טיצרעד סָאװ צ"עוּפ ןופ דנַאברַאפ-טנגוי) "רורד , ; (85.890) ןעמיטש

 ענײמעגלַא) "אביקע, ;} (8890) ןעמיטש 1452 -- ("דחואמח ץוביק

 ןעוועג זיא עּפורג יד) "היניקתיו, ; (41.890) ןעמיטש 1961 --- (ןטסינויצ

 "ימש 1028 -- (ןויצ ילעוּפ טימ ?תודחאתח , ןופ גנוקינייאראפ רעד ןגעק

 .(* (0,190) ןעמיטש 109 -- (ןטסינויצ עלַאקידַאר) "רחשח, ; (690) ןעמ

 רעט-11 רעד וצ ןלַאװ יד טימ ךיילגראפ ןיא טָאה "ריעצה רמושח, רעד

 ןופ טייחרעמ עקידרעירפ ןייז ןריולרַאֿפ ,(1992 רַאונַאי ןיא) ץנערעפנַאק

 ,תוצובקח דוחיא) י"אּפמ רעד טימ ןדנובראפ סעיצקַארפ 8 יד .טנעצַארּפ 0

 ןיא ןעמיטש עלַא ןופ טפלעה א ןעמוקַאב ןבָאה ("היניקתיו, ןוא "רורד,

 קרַאטש ךיוא זיא'ס .רעירפ רָאי ייווצ טימ 4090 בורק טימ ךיילנרַאפ

 ,ןזיװַאב טָאה סָאװ ,"אביקע, עשיטסינויצ-ןימעגלא יד ןסקאוועגסיוא

 ,1934 לירּפַא 13 ,87 "טרָאװע (4

 1933 רעבמעצעד 21 ,141 "טרָאװ; (5
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 רעד ןופ ןזיירק יד ןיא ןיירַא ךיוא טננירד קנַאדעג רעשיצולח רעד זַא

 ןיא ןפור סע טגעלפ ןעמ יו רעדָא) עשיטסינויצ-ןיײמעגלַא טימ טננוי

 ,(* גנואיושנא (עשיטסינויצ-םתס :ץיצילַאג

 דָאירעּפ ןיא ןסקאוװעגסױא קרַאטש זיא בושי רעקיד'לארשי ץרא רעד

 -םיוא בושי רעד זיא 1928--- 1 ןרָאי יד ןיא .חילע רעטפניפ רעד ןופ

 זיא 1931 --- 1956 ןרָאי יד ןיא רעבָא ,תושפנ 28,000 טימ רָאנ ןסקַאװעג

 רעשידיא רעד טָאה 1986 ףוס .תושפנ 280,000 טימ ןסקַאוװעגסױא רע

 -ָאנ ןיא 174,610 טימ ךיילגרַאפ ןיא תושפנ 404,000 ייב טלייצעג בושי

 ,טנעצָארּפ 192 ןופ סקואוו ַא .ח .ד ,1991 רעבמעוו

 (1989 --- 1999) ילבפיוא ןכעלטּפַאשמטריוװו ןופ ןרָאי עטסעכ ריפ יד ןיא

 יד ןיא .טנופ ןָאילימ 21 רעביא דנַאל ןיא טריטסעווניא ןדיא יד ןבָאה

 120,000 רעביא טצנַאלפעג ןרָאװעג ןענעז הילע רעטפניפ רעד ןופ ןרָאי

 ןרעמנעצ-בושי עיינ ליפ ןענַאטשטנַא ןענעז'ס ןוא רעמײב-ןשזנַארָא םַאנוד

 ןיא רעמעברַא לָאצ יד .ןורש ןופ לייט ןלַארטנעצ ןיא ןוא ןקיד'מורד ןיא

 -רעי יד ; 1987 ןיא 29,986 זיב 1993 ןיא 19,898 ןופ ןניטשעג זיא דנַאל

 ןיא טנופ 9,109,000 זיב 1988 ןיא טנופ 8,252,000 ןופ עיצקודָארּפ עכעל

 יו רעמ ןרָאװעג זיא םָארטש ןשירטקעלע ןופ ץונרַאפ רעד ןוא 7

 90,314,000 ןוא 1998 ןיא ן'העש-טַאוװָאליק 6,876,000) טכַאפיירדרַאפ

 ןיא רעדילגמימ 93,878 ןופ ןסקַאװעגסױא זיא תורדתסח יד .(* (1937 ןיא

 ןסקאוװעגסױא קרַאמש זיא'ס .1956 ןיא רעדילגטימ 94,844 זיב 2

 רעד ןיא --- 1948 טניז ןוא ,בושי ןיא תורדתסח רעד ןופ לָאר ןוא גָאװ יד

 -רָא ןעוועג ןענעז הילע רעטירד רעד ןופ בייהנָא םייב .הנידמ רעשידיא

 ןיא ןדיא ענעסקאוורעד עלַא ןופ 11,290 רָאנ תורדתסה רעד ןיא טריזינַאג

 זיב ןעגנאגרעד תורדתסה יד זיא הילע רעטרעפ רעד ןופ ףוס םייב ,י"א
 ןיא .בושי ןופ לטירד ַא רעביא זיב 1996 ןיא ןוא בושי ןופ לטרעפ ַא
 ןצנַאג ןופ טפלעה ַא ייב תורדתסה רעד וצ טרעהעג ןיוש ןבָאה 0
 ,(* בושי

 !סקואוו רענעכָארברעטנואמוא ,רעטנַאזָאּפמיא ,רעצלָאטש ַא ,תמאב
 ץשיצולח יד קלח ןסיורג רָאג ַא טַאהעג טָאה סקואוו ןקיזָאד םעד ןיא
 ןיא רָאמקַאפ רעקידנרידיצעד ,רעקיד'החלצח 8 ןעוועג זיא סָאװ הילע
 גנוקרַאטשרַאפ ןוא גנודליבסיוא רעד ןיא ןוא דנַאל ןופ גנולקיװטנַא רעד
 ,(* תורדתסה רעד ןופ

 ,19234 רַאונַאי 12 ,גרעבמעל ,*טרָאװ עיירפ סָאדה 6
 ,171--73 .ז ,'ב קלח ,תילארשי-ץראה םילעוּפה תעונת ,יקסבלסרב השמ 7
 ,270 .ז טרָאד (8

 ,3237 טייז ףיוא ןײטשנזָאר יבצ לקיטרַא עז 9



 גנוגעווַאב רעד ןופ ףיורַאיגרַאב

 גנוגעװַאב רעד ןופ סקואוװו

 (וירב ַא ןופ)

 .רעסערג ץלַא טרעוו יז ןוא ןסקַאוװעגסיױא זיא גנוגעװַאב-?ץולחה, יד . , ,
 ןריזינַאגרָא ןוא םירבח רעטנזיוט שיינ ןעמענוצפיוא קיטיונ ןוא ךעלגעמ זיא סע
 יד ןיא טנייה ךיז ןעניפעג ןשטנעמ 1000 ייב ,ןעגנולײטּפָא עיינ רעקילטנעצ
 טציא ןענעז ןעגנולײטּפָא יד ןיא ןוא ןוויטקעלָאק יד ןיא ,ןרעטנעצ-סגנודליבסיוא
 רעבָא ייז זומ ןעמ ,ןליוו ןטוג ךס ַא ןבָאה ייז ,.ןטנעמעלע עכעלטנגוי טּפיױהרעד
 שיאערבעה ,לארשי ץרא ןיא גנוגעװַאב רעטעברַא יד ןענרעל ןכעלגעמרעד
 ךָאנ יז ןענָאק יי רעבָא ,תורדתסה רעד רַאפ לעּפתנ ייז ןענעז עלַא .וז .א .א
 טשינג ןיילַא סָאד טעװ תורדתסה ןופ עיצַאגעלעד עטסערג יד ,קינייוו קיפיולרָאפ
 "סגנואיצרעד יד ןקרַאטשרַאפ וצ ןגעוו עלַא ןצונסיוא זומ ןעמ .ןרעדנע ןענָאק
 .טעברַא-רוטלוק ןוא

 "רךיעצה רמושה, רעד סָאװ ,סָאד ןצעש ךס א ןעמ ףרַאד טיבעג םעד ףיוא
 ,ןָאט רערעמ ליפ ךָאנ זומ ןעמ .גנואיצרעד ןופ טיבעג ןפיוא ןָאטעגפיוא ָאד טָאה
 ָאד ןוא ןצענערג עטמיטשַאב ענייז ןיא ךיז טקנערשַאב ןיילַא צ"הושה רעד לייוו
 ,םעד ןיא ךיז טקיטייג ?ץולחה, רעד .טנגוי ןסָאמ יד ןשרעהַאב וצ קיטיינ זיא
 "ורטסניא ַא רָאנ טשינ ןוא ,רעטנעצ םעד ןעז םיא ןיא עלַא ןלָאז םירבח ענייז זַא
 ,גנודליב רעשינכעט ןופ טנעמ

 טנגוי יד) "טייהיירפ, רעד ןופ סקואוו םעד ןענעכיײצַאב ךיוא ףרַאד ןעמ
 ,קידנעגידירפַאב ךיז טלקיװטנַא עכלעוו ,(.ט .צ טימ טקיניײארַאפ ,ןויצ ילעוּפ ןופ
 ןענעז םירבח עריא ;לארשי ץרא וצ רעטנעג ץלַא גָאט וצ גָאט ןופ טרעוו יז
 ,ןרעטנעצ-הרשכה ןיא טציא ןענעז עריא םירכח רעטרעדנוה ."ץולחה, ןיא קיטעט

 ,םזיצולח טימ ןעגנורדעגכרוד זיא ןוא טנגוי עטוג ַא טָאה "הינודרוג, יד
 עשיצולח ַא ןָא טנגויירָאדלעּפמורט יד ןזָאל ןצ טשינ ידכ ןָאט ןעמ זומ ךס ַא
 ,גנואיצרעד ןוא גרָאז

 (19230 ץרעמ 11 ,י"תועידייייאפק.)
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 .ייב .מ

 םיצוביק"'ץולחה , יד ןופ ףערטפיונוצ רעד

 טימ "הירחש; :ןעגנולײטּפָא עריא טימ װָאסָאלק : ןעמונעג לײטנָא

 ."ריעצה רמושה, ןופ םיצוביק יד ןוא ענװָאר תצובק ,תוגולּפ עריא

 עציװָארבמָאד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1920 ילוי ןט-9 ןוא ןט-7 םעד ןשיװצ
 רעײטשרָאפ ןופ ליײטנָא ןטימ ןילָאװ ןוא עיסעלָאּפ ןיא םיצוביק יד ןופ השיגּפ יד

 ןוא סקואו רעד .ןטקנוּפהרשכה ןיא ןבעל סָאװ םירבח טרעדנוה ןביז ןופ
 ןעמעלַא זנוא טָאה גנוגעווַאב רעשיצוביק רעד ןופ חוכ רעשיצולח רעקידנגייטש

 ךיז םיצוביק עקידנריטסיזקע יד ןבָאה רָאי ןטצעל ןופ ךשמ ןיא ,טשַאררעביא
 -טעברַא עיינ ןיא ןסיבעגנייא ךיז ןבָאה ייז .טקיטסעפרַאפ ןוא טרעטיירבעגסיוא
 ןוא ןדנעטשמוא עלַא רעטנוא רעצעלּפ עטרעבָארעד יד ןטלַאהעגנָא ,סעיציזָאּפ

 רעצנַאג רעד ןופ תושר ןיא טקניטסניא ןשיצולח ַא טימ טלעטשעג ךיז ןבָאה
 לעוּפ ַא יו טליישעגסיוא ךיז ןבָאה ןעמעלבָארּפ עטריצילּפמָאק ךס ַא .גנוגעוװַאב
 ,גנוזייל ַא טגנַאלרַאפ ןבָאה ייז ןוא סקואוו ןקיזָאד םעד ןופ אצוי

 ַא טקעלּפטנַא ךיז טָאה ןטקנוּפ ןצכעז ןופ ןטכירַאב ענעבעגענּפָא יד ןופ
 אצמנב טשינ טעמכ ןענעז ןטּפַאשטריװ עקידנעטשטסבלעז : ןבעל-ץוביק ןופ דליב

 ןעײרעקַאהנייטש ןוא ןעיירעגעז יד ןיא ענעגנודעג ַא בור יּפ לע זיא טעברַא יד ןוא
 -דרָאקַא ןַא סע זיא זייוולייט ,ערעווש ןענעז ןעגנוגנידַאב-סטעברַא יד .וװ .א א
 .ָאװינ-סנבעל ןקידנעטשנָא ןייק טשינ טביולרעד ןיול רעקירעדינ רעד .טעברַא
 שיטקַארּפ ;שיטערָאעט זיולב זיא סָאד .העש 8 לעמרָאפ זיא גָאט-טעברַא רעד

 רעד .ןטקנוּפ-טעברַא עיינ ןרעבָארעד וצ ידכ ן'העש-בָאגוצ טקיטפעשַאב ןעמ זיא
 טרעװשַאב סָאד .ןעלסקעוו ןוא ךעלטיווק ,ךעלריּפַאּפ טימ טלָאצעג טרעװ ןיול

 תואצוה יד טימ זיא רעגרע ןוא גנוזיּפשַאב ףיוא םיוק טקעלק'ס .טעשזדוב םעד
 ןעמ זיא תומוקמ עסיוועג ןיא ,עיצַארוק ןוא גנוכושַאב ,השבלה ,טלעג-הריד ףיוא
 ןוא --- ןישַאמ ןיא עלעפיירש ַא עילַאק טרעוו'ס .טעברַא-גָאט ןטימ רעכיז טשינ

 -עטלעהרַאפ ערעווש יד תמחמ .טייצ ערעגנעל ַא זָאלסטעברַא ןרעוו םירבח ךס ַא
 ,סיורג ץוביק ןיא עקנַארק לָאצ יד זיא ןשינ

 רעכעלרעניא ןופ ןעמעלבָארּפ יד םוטעמוא ןענעז טריצילּפמָאק ןוא ףרַאש
 לייוו ייס ,עיצַארעּפָאָאק רעטולָאסבַא ףיוא טיובעג זיא ןבעל סָאד .גנוריזינַאגרָא

 ןשיגָאלָאעדיא ןופ אצוי לעוּפ סלַא ייס ,טייקכעלקריוו עטרַאה יד טריטקיד ױזַא
 -טפַאשלעזעג-שירָאטַאזינַאגרָא יד זיא קידכעבענ ןוא םערָא רעבָא ,ןײזטסואווַאב
 .גנורַאפרעד עכעל

 "רוטלוק ןרעביא טכיזרעביא ןַא ןבעגעג ךיוא ןעמ טָאה ןטכירַאב יד ןיא
 -ַאב עטרַאה יד תמחמ זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה'פ .םיצוביק יד ןיא דנַאטשוצ
 ןיא לגנַאמ ַא ךיוא זיא'ס .ץעווינ ןיא ןעגנוגנערטשנָא יד ןופ ךס ַא ןעייג ןעגנוגניד
 ,טייקיטעט-רוטלוק יד ןריפנָא ןלָאז סָאװ תוחוכ עלעוטקעלעטניא

 רעד ןופ תודוסי יד ,גנוגעװַאב רעד ןוא ץוביק םעד ןגעוו ןגַארטרָאפ יד ךָאנ
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 ,םיחוכיוו יד ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה ,טייקיטעט-רוטלוק ,הילע ןוא הרשכה ,ענומָאק
 ןיא דנעװנָא ןשיטקַאפ ןייז ןוא תולג ןיא ץוביק ןופ שיצקנופ רעד םורָא רקיעב
 םייב ןבָאגפיוא עשיצולח ענייז ,גנוטלַאטשעג ערעדנוזַאב ןייז ,ןבעל ןכעלגעט-גָאט

 -סיוא סָאד ,ןגייוצ-טעברַא ןיא ןרירגעטניא ייז ןוא םירבח עיינ ןעמענפיוא
 ןעגנוגנידַאב עקיטיונ יד םעד רַאפ ןלעפ'ס םגה ,םַאר עשיצוביק יד ןרעטיירב
 יד ךיוא יװ ,ןטקנוּפ-טעברַא עייג ןרעבָארעד םייב ןויטַאיציניא ןזיײװסױרַא סָאד
 ,ךיז טניפעג ץוביק רעד עכלעוו ןיא ןדנעטשמוא ערעווש

 ענעדיישרַאפ דצמ ןעגנוניימ ששירענגעק ייווצ טליישעגסיוא ךיז ןבָאה'ס
 ךות ןיא זיא סָאװ :ןעװעג זיא עגַארפ-טּפיױה יד ,ןטפַאשרעּפרעק עשיצוביק
 הרשכה יד ןוא טקנופ-הרשכה ַא זיולב רע זיא ? תולג ןיא ץוביק רעד ןעמונעג
 ,געוו-סנבעל רעטמיטשַאב ַא רע זיא רעדָא ,טלַאהניא ןקיד'רקיע ןייז טמיטשַאב
 ןוא ?לארשי ץרא ןיא טצעזעגרָאפ טרעוװ ןוא תולג ןיא ןָא ןיוש ךיז טביוה סָאװ
 ץוביק ןופ לעטשנייא רעד ןוא ץוביק םוצ רבח ןופ לעטשנייא רעד זיא סָאװ
 ? גנוגעוואב רעד וצ

 ןעוועג זיא ןוא ןרָאי ךס ַא ןיוש טריטסיזקע סָאװ ,ווָאסָאלק ןיא ץוביק רעד
 תעב ,ןטכיזסיוא-הילע ןָא ,טיזירק ןסיורג ןופ ןטייצ יד ןיא ןטלַאהוצסיױא חוכב
 ןבילבעג השינּפ רעקיזָאד רעד ףיוא זיא ,ןליוּפ ןיא גנוגעװַאב יד ןלַאפעצ ךיז זיא'ס
 רבח רעד ואוו ,ץַאלּפ-הרשכח ַא םתס טשינ זיא ץוביק רעד :עיצידַארט ןייז יירט
 ץרא ןייק ןייז הלוע ןענָאק רעטעּפש לָאז רע ידכ טייצ עטמיטשַאב ַא טעברַא
 טביוה רבח רעד סָאװ ,געווסנבעל רעטנענַאמרעּפ ַא ןיא סָאד רָאנ ,לארשי
 ץוביק רעד ,לארשי ץרא ןיא זיא ןשמה רעכעלריטַאנ ןייז ןוא תולג ןיא ןָא ןיוש
 ןעמַאר ענייז ןיא טזייל ןוא םירבח ענייז ןופ לרוג ןרַאפ תוירחא עלופ יד טגָארט
 רבח רעד טכיילב ,ןסָאלשעג ןעגעז י"א ןופ ןרעיוט יד תעב ,ןעמעלבָארּפ עלַא
 ןרירינעגעד ןוא ,םייה ַא ןייג לָאז רע ןעיירפַאב טשינ םענייק רָאט'מ ,ץוביק םעניא
 ןיא ןביילב עקנַארק ֹוליפֲא .הילע ףיוא ןגיוא יד קידנקוקסיוא לטעטש ןיא
 ןטייקכעלגעמ עקידנריטסיזקע יד טימ גנַאלקנייא ןיא ָאד ךיז ןלייה ןוא ץוביק

 "ֹּפמִא ךיז ןבָאה ייז .ןטלַאהעג שרעדנַא ןבָאה טיצוביק ערעדנַא ןופ םירבח
 רעכלעוו ןיא טייקכעלקריו רעכעלגערטרעדמוא רעטרַאה רעד ףיוא טלעטשעג
 ןויטקעלָאק ןקידנזירבפױא םעד טכערבעצ סָאװ ןוא ךיז טניפעג ץוביק רעד
 טגורגרעטניה ןקיד'תושממ ןייק טשיג ןבָאה סָאװ ,ןעגנורעלקרעד עכעלרעייפ ,ןליוו
 חוכב טשינ זיא ןדנעטשמוא עקיטציא ענייז ןיא ץוביק רעד .זָאלטרעװ ןענעז --
 -ברוד טשינ ןוא עטלייאעגרעכיא ןַא ,םירבח יד ןופ ןעמעלבָארּפ עלַא ןוייל וצ

 םירבח יד ןופ טנוזעג ןפיוא רעווש ּפָא ךיז טפור גנורעטיירבסיוא עטכַארטעג
 יד ןביולרעד ןכב ףרַאד'מ .עכַאװש ןוא עקנַארק לָאצ יד טרעסערגרַאפ ןוא

 ךיז ןוא םייהַא ןייג ןלָאז יז ןרָאװעג טפַאלשרַאפ ןוא קנַארק ןענעז סָאװ עקינעי
 -שטעוו יד ןבעג ןעמ ףרַאד ,טקַאהרַאפ זיא הילע יד תעב ,טציא ,ןלָאהרעד ןטרָאד

 עיצַאקַאװ ַא ,דימ ןיוש ןענעז ןוא טייצ עגנַאל ַא הרשכה ףיוא ןענעז סָאװ ,ןענַאר
 יױזַא ,גנוגעװַאב רעד ןופ םירבח עיינ ןעמענוצניײרַא ןכעלגעמרעד םורַא ױזַא ןוא
 --- ןיז ןשיזיפ ןיא -- רערעטנוזעג ַא ,רערעסעב ַא טיירגעגוצ ןרעוו טעװ םורָא
 ,הילע רעקיטפנוקוצ רעד רַאפ וורעזער
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 סע רעווש יװ ןכָארטשעגרעטנוא ןוא חוכיוו םעד טרימוזער טָאה ןיקנעבַאט
 -יימ ייווצ .ןעמעלבָארּפ עקיזָאד יד ןיא סולשַאב ןקיטליגטנע ןַא ןעמענוצנָא זיא
 רעטרַאה ַא ףיוא ךיז ןציטש עדייב ןוא ,טריזילַאטסירק ָאד ךיז ןבָאה ןעגנונ
 גנוגעװַאב רעזנוא וצ ןענַאטשעגוצ רעטעּפש ןענעז סָאװ עלַא יד .טייקכעלקריוו
 טשינ ןבָאה ,גנולקיװטנַא ןופ תוגרדמ ייווצ טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןיא
 ,םינושאר יד ןגיטשעגפיורַא ןענעז'ס ןכלעוו ףיוא ,לּפַאטש ןטשרע םעד טכיירגרעד
 ,קידנרידיצעד ןוא בייחמ ןענעז סָאװ םירקיע ענױזַא ןענַארַאפ ןענעז'ס רעבָא
 -סיורַא טָאה יז .תוירחא עסיורג ַא רעייז םצעב טגָארט גנוגעווַאב עשיצולח יד
 סָאװ ,טייקכעלקריו רעקיד'תולג ַא ןופ טיילעגנוי עשידיא רעטנזיוט ןסירעג
 טריפ גנוגעווַאב רעזנוא ןוא ,הנויח ריא ןופ ךָאנ ןעמ טיצ ,טלסיירטעצ זיא יז םגה
 לרוג ןרַאפ גרָאז רעסיורג רעד טימ ךיילגוצ .געוו ןרעווש ןוא םעיינ ַא ףיוא ייז
 טימ ןעגנורדעגכרוד ןייז ךיוא ןעמ ףרַאד ,זנוא וצ ןעמוקעג זיא סָאװ שטנעמ ןופ
 יד ,גנוגעוַאב רעד ןופ ןוא ץוביק ןופ טלַאהניא ןרענָאיצולָאװער ןרַאפ גרָאז רעד

 זַא ,ןעקנעדעג זומ'מ רעבָא ,תונברק ןוא םירוסי ךָאנ טוהל טשינ זיא גנוגעווַאב
 "מוא עלַא רעטנוא ןטלַאהסיוא ףרַאד'מ ןוא ךעלדיײמרַאפמוא ןענעז ןטייקירעוװש
 ,ןדנעטש

 ,לַאירעטַאמ-ןשטנעמ םעד ןטיהּפָא ףרַאד ןעמ זַא ,טשינ קפס ןייק רָאג זיא'ס
 סָאד זַא ,ןייזטסואווַאב ןטימ רדסכ ןבעל טשינ ןָאק רבח רעד רעבָא ,דיחי םעד
 ןעניד םיא ףרַאד ץוביק רעד זַא ןוא רָאדירָאק ַא יו טשינ רעמ זיא ָאד סנייז ןבעל
 ,ליצ ןוא לטימ ןשיווצ ןדיישרעטנוא טשינ ףרַאד ןעמ .ליצ ַא וצ לטימ ַא יוװ זיולב
 ףרַאד קינצוביק רעד .,סעצָארּפ ןייא רָאפ ךיז טימ עדייב ייז ןלעטש תמאה ןעמל

 זיא ָאד ןבעל ןייז ןופ העש עדעי זַא ,ןייזטסואווַאב ןטימ ןעמונעגכרוד ןרעוו
 ,ןטקנוּפדנַאטש עלַא ןופ טרעװ םענעגייא ןייז טָאה ץוביק רעד .לופטרעוו

 -בָארּפ ערעדנַא ףיוא טלעטשענּפָא ךיז םירבח יד ןבָאה סעיסוקסיד יד ןיא
 םיצוביק יד ןשיװצ ןטקַאטנָאק ןלעטשוצנייא טייקידנעווטיונ יד ,לשמל יוװ ,ןעמעל
 טָאה תונקסמ ענעמונעגנָא יד ןיא ,המודכו טעברַא-רוטלוק ,גנוגעווַאב רעד ןופ

 ןעגנוכיירגרעד עשיגָאלָאעדיא עלַא יד ןריזילַאטסירק וצ וואורּפ ַא טכַאמעג ןעמ
 יד טנכייצעגנָא ןבָאה סָאװ תונקסמ עקיזָאד יד .גנוגעווַאב רעשיצוביק רעד ןופ
 ןפיוא רענייטש-ליימ סלַא טנידעג רעכיז ןבָאה ,טייקיטעט ןופ ןכירטש-טנורג
 זיא גנוגעוװַאב יד ןעוו ,טציא סרעדנוזַאב ,גנוגעװַאב רעשיצוביק רעד ןופ געוו
 ןעגנורעבָארעד עיינ וצ ךיז טיירג יז ןוא ןכַאילש עטיירב ףיוא סױרַא

 ,(1930 ,ק"יטײצ יידיתצה;)
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 יא גרש .ז ,ש

 "יחרזמה ץולחה , רעד

 ןסַאמ ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא זיולב ןייז טשינ ןָאק "יחרזמח ץולחה, רעד
 "גייא ןטרָאד ךיז ןוא לארשי ץרא ןייק ןייז הלוע ןליוו סָאװ ,עכעלטנגוי עזעיגילער
 עזעיגילער ןופ הנחמ ַא ןלעטשוצפיוא זיא עבאגפיוא ןייז ,טעברַא ייב ןענעדרָא
 רענעגייא ןופ ןבעל וצ ןליוו ןשיצולח ַא טימ ןעמונעגכרוד ןענעז סָאװ ,טיילעגנוי

 "רָאפ יד טיול ןבעלוצסיוא ךיז רעגַאב ןקרַאטש ַא טימ טלעזַאב ןייז } עצַארּפ

 ,טפַאשלעזעג ַא ןפַאש וצ זיא ליצ רעלַאיצַאס רעייז ; הרות רעד ןופ ןטפירש
 עלַאיצָאס ןוא ןצעזעג סנעמעוװ ,לארַאמ רעשידיא ןופ תודוסי יד ףיוא טיובעג
 ןליצ סָאװ ,ןטָאבעג עריא ןוא הרות רעד ןופ ןצעזעג יד ןענעז סעיצַאלוגער
 .לארשי ץרא זעיגילער ַא ןעיובוצפיוא

 ,"יחרזמה ץולחה, ןיא ןײרַא טערט רע ןעװ רעכעלטננוי רעזעיגילער רעד
 ,ןטכילפ ףױרַא םיא ףיוא טגייל סולשנָא ןייז סָאװ םעד ץוח א זַא ,ןפיירגאב ףרַאד
 ןעמענמורַא טציא טעוװ סָאװ ,עיגילער רעד ןופ ןצענערג יד סיוא סע טרעטיירב
 יד ,טפַאשלעזעג רעד ןופ חטש םעד ךיוא רָאנ ,חטש ןשידיחי ןייז זיולב טשינ
 ןיירַא טריפ ןעמ סָאװ םעד ךרוד טכעלגעמרעד טרעוו גנורעטיירבסיוא עקיזָאד
 רעד ןיא ךיוא רָאנ ,הרשכה רעד ןופ טייקיטעט רעד ןיא רָאנ טשינ םזיצולח
 ןטכילפ יד ןיא ,רבח ןופ דיחיה תושר ןיא רָאנ טשינ ;קיטקַארּפ רעזעיגילער
 "ער ַא ןפַאש םייב ,םיברה תושר ןיא ךיוא רָאנ ,רעפַאשַאב ןייז ןוא םיא ןשיווצ
 ,לארשי ץרא ןיא ןבעל לַאיצָאס-זעיגיל

 ןפיוא הטילש ןייק טשינ ןבָאה רימ ואוו --- ,תולג ןיא בצמ רעזנוא בילוצ

 טכַאמ קלָאפ עקידנשרעה סָאד רָאנ לייוו ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןקידמערופסיוא
 רעזנוא ןופ גנוסַאפפיוא עטצענערגַאב א ןפַאשעג זנוא ייב ךיז טָאה --- ,ןצעזעג יד
 זיא רע זַא ,טניימ תוצופת יד ןיא רעכעלטנגוי רעזעיגילער רעד .געווסנבעל
 ,טשינ טליפ ןוא טשינ טסייו רע רעבָא ,דיחי א יו תווצמ יד ןטיהוצּפָא בייוחמ
 ןיא ,ןבעל"הרות לַאיצָאס ַא ןפַאש וצ טכילפ עזעיגילעד ַא ךיוא טגיל םיא ףיוא זַא
 "וגער ןלָאז המודכו ןעגנואיצַאב עלַאיצַאס ,רחסמ ,טעברַא ןופ ןצעזעג יד ןכלעוו
 -טפַאשלעזעג רעצנַאג רעד זַא ;הרות רעד ןופ ןטפירשרָאפ יד טיול ןרעוו טריל

 ,רעשידיא-לעניגירָא ןַא ןייז לָאז לעטשנייא רעכעל

 ןוא עלַאיצַאס ןפַאש וצ טייקיטעט עשיצולח יד ןטכיר ,ןכב ,ןפרַאד רימ
 -רַא ןלעטשפיוא ךרוד הדובע ןוא הרות רַאֿפ ךעלרעמעק-סנבעל עלעודיווידניא

 טפַאשלעזעג ַא ןרימרָאפ ןביוהנָא םירבח יד ןלעװ תולג ןיא ןיוש ; םיצוניק-טעב

 ,טייקשידיא-רוקמ ןופ ןבעל ןשילַארָאמ םוצ ןסַאּפוצ ךיז ןלעװ ןוא ןיּפנא ריעזב

 זיא הרות יד זַא ,שינעטנעקרעד רעד ןיא טלצרָאװ סָאװ ,םזיצולח רעזעיגילער ַא
 תיצמת ןוא דוסי רעד זיא יז זַא רָאנ ,ןײלַא דיחי ןופ בוח ןוא ןינק רעד זיולב טשינ
 זיא סָאד ,טרּפ ןופ ייס ,ללכ ןופ ייס ,םישזער ןכעלטפַאשלעזעג ןצנַאג םעד ןופ

 דנוא רַאפ טייטש סָאװ ,טייקיטעט עקיד'תודוסי ןוא עקיד'רקיע יד
 רעד ןופ ןזיירק יד ןיא זיולב ןייז םצמצמ טשינ ךיז ןפרַאד רימ רעבָא
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 עזעיגילער סָאד ןרילומיטס ףרַאד'מ רָאנ ,רעטעברַא ןזעיגילער ןופ ןוא טנגוי
 יד םיא וצ ןעגנערב ןוא ןעגנוריטַאש ןוא ןעגנוטכיר ענייז עלַא ןיא םוטנדיא
 ,לארשי ץרא ןיא רעטעברַא ןזעיגילער םעד ךרוד יובפיוא ןוא טעברַא ןופ הרושב
 רעטעברַא רעזעיגילער רעד זַא ,ןסיוו ןוא ןרעה םוטנדיא עזעיגילער סָאד לָאז
 ,דרַאגנַאװַא ןייז ןרעוו וצ ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה --- "יחרזמה לעוּפחה; רעד --
 ,טפַאשלעזעג רעיינ ַא ןוא ןינב ןטײנַאב ַא ןופ טנעמַאדנופ םעד טגייל רע זַא
 תודוסי יד ףיוא ףרָאד ןוא טָאטש ןיא םיבושי ןלעטשפיוא ךרוד טיובעג טרעוו סָאװ
 ,הרות רעד ןופ

 ,(צ"רת תבט ,ייהביתנ?)

 ןַאמשיפ הדע

 "ץולחה , ןיא ןוא דנַאל ןיא יורפ עקידנעטעברַא יד

 יד ביוא ,ןרעוו טיובעגפיוא טשינ טעװ לארשי ץרא עקידנטעברַא סָאד

 ידכ ןוא .סָאמ רעלופ רעד ןיא ןקילײטַאב טשינ ריא ןיא ךיז טצוו ןירעטעברַא
 ,קרעוו-לארשי ץרא םעד ןיא קירעהעג יװ ןקילײטַאב ןענַאק ךיז לָאז הרבח יד

 ןופ 5090 זיב רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא ?ץולחה, םעניא לָאצ ריא ןייגרעד זומ

 עטנַאמרעד ייווצ יד טָא ןריזילַאער ןרַאפ גנידַאברָאפ ַא ,לָאצ רענײמעגלַא רעד

 לארשי ץרא ןיא ריא רַאפ ןטייקכעלגעמ-סטעברַא ערעסערג ןפַאש זיא --- םיללכ

 ,דנַאלסיױא ןיא ןוא
 רעזנוא ךרוד טכַאמ סע סָאװ עיצולָאװער עטסקינייװעניא יד זיא סיורג

 ךָאנ רעבָא ,ײמרַא-סטעברַא רעד וצ וצ טייטש סָאװ ,דנַאל ןיא טייג סָאװ רבח
 ןייק הילע רעד ןופ טרעוו רעד זיא רעסערג ןוא שינערעקרעביא יד זיא רעפיט

 ןיא ןלָאז תורבח יד זַא ,ןליוו רימ ."ץולחה;, ןופ הרבח רעד רַאפ לארשי ץרא

 םעניא ןעגנירדניירַא סָאד ,טעברַא רענעגייא רעייז ןופ ןבעל ןענָאק לארשי ץרא
 ןייק טעװ ןירעטעברַא רעד ןָא רעבָא ,רעווש רעייז ןָא ייז טמוק ןבעל-סטעברַא

 ןוא טָאטש ןיא טשינ ,ןײטשטנַא טשינ לארשי ץרא ןיא םייה-סטעברַא עשידיא
 ןגרָאז וצ רעדנעל עלַא ןיא "ץולחה; ןופ עבַאגפיוא יד זיא סע .ףרָאד ןיא טשינ
 סָאװ ,ןעגנוטכירנייא עקידנכערּפשטנַא ןרעוו טיובעגפיוא ןלָאז סע זַא ,רַאפרעד
 טסייה סָאד -- דנַאל ןיא טעברַא רעייז וצ רעטכעט עשידיא ןסָאמ ןטיירגוצ ןלָאז
 ,טעברַא רעד ןיא ןוא רַאפ ייז ןדליבסיוא ןוא גנוטיירגוצ רעד וצ ייז ןעיצוצ

 ןענופעג טשינ --- לארשי ץרא ןיא -- אפוג דנַאל ןיא ךָאד רימ ןבָאה טָא
 *ףלא; ןופ ןביוהנָא טזומעג ץלַא ןבָאה רימ ,דנַאלסיױוא ןופ תוחוכ עקיטרַאפ ןייק
 ןילַא יז ןבָאה רימ ,תורבח יד ןשיווצ תוחוכ ךס ַא טקעלּפטנַא ןבָאה רימ ןוא
 רעצנַאג רעד ןיא "עטסקניל, יד זיא דנַאל ןיא גנוגעװַאב רעזנוא .ןגיוצרעד

 -רעטעברַא רעד ןיא ָאד זיא םוטעמוא ,תמא ,עטרבח רעד וצ גוצַאב ןיא טלעוו
 ,עטנוזעג יד .עטרבח רעד ןופ טכער יד רַאפ ףמַאק רעקידנעטש א גנוגעווַאב
 עיירפ יד .סעיציזָאּפ עריא טרעבָארעד גנוגעװַאב-סנירעטעברַא עשירעפמעק

 -טכיר יד זנוא טיג ןוא םעד וצ זנוא טעטכילפרַאפ טייקכעלקריוו עקיד'לארשי ץרא
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 קידנסַאּפוצ טשינ ,*עיגָאלָאעדיא, ןַא טימ ןענעגונַאב טשינ ךיז ןענָאק רימ .ןעיניל
 "רעטנוא ריא זנוא טיג גנוגעוואב-רעטעברַא עצנַאג יד ןוא -- קרעװו םוצ יז
 רעקיד'לאושי ץרא רעד ןופ שארב ןעייטש סָאװ םירבח עטסעב יד .גנוציטש
 ןזומ רימ רעבָא ,ןירעטעברַא רעד ןופ קרעוו טָאד ןסירגַאב גנוגעװַאב רעטעברַא
 "ָארּפ ןרענַאיצולַאװער ןקידנרעױדגנַאל ַא ןכַאמכרוד ,דלודעג ןכעלדנענוא ןבָאה

 ,תורוד ןוא ןרָאי ןופ סעצ
 טשינ זיא לארשי ץרא ןיא סנירעטעברַא יד ןופ גנוגעװַאב עטריזינַאגרָא יד

 ןייק ןעזנייא טשינ ריא ןיא טעוװ דנַאל ןיא רענייק ןוא ,וטפיוא רעטַארַאּפעס ןייק
 ןבעל סָאװ ,ןעיורפ עלַא ןופ 6790 .גנוגעוואב-רעטעברַא רעד וצ קרעוו ןלעלַארַאּפ
 תורדתסה רעד ןופ רעדילגטימ עטריזינַאגרָא טציא ןענעז ,טעברַא רענעגייא ןופ
 .תו צ ול ח ןופ גנוגעוװַאב יד ןטכירפיוא "ץולחה , ןיא ךיוא ןוומ רימ ןוא ,םידבועה

 רעד ןופ ןייזטסואװַאב םעד ןקרַאטשרַאפ וצ ןגעװ יד ןעניפעגסיוא ןזומ רימ
 עריא ןיא יורפ יד ךָאנ טלפייוצ טפַאשלעזעג רעמַאזנימעג רעד ןיא .עטרבח

 ,תורוד ןופ עיצידַארט רעד וצ יירט ַאד זיא יז ,ךיז טסילשרַאפ יז ,תוחוכ ענעגייא
 ַא ןיא ןסױטשרַאפ ןוא טריטאָאלּפסקע ,טפַאלקשרַאפ ןעוועג זיא יורפ יד ןעוו
 ,ןבעל ןוא זיוה ןופ לקניוו

 םעיינ ַא רַאפ יורפ יד טייטש --- טעברא וצ גנַאגרעביא ןרעווש םעד רעסיוא
 "ףָא יד טָאה שיטקַאפ .תוחופ ענעגייא עריא ןיא ןּביולג םוצ גנאגרעביא ןרעווש
 תמאב ןָאק יז עכלעוו קנַאדַא ,תוחוכ עשילַארָאמ עסיורג גנוגעווַאב-סנירעטעב
 ןיא טָאה לארשי ץרא ןיא ןירעטעברא יד .גנאגרעביא םעד טָא וצ ןכיירגרעד
 ךס ַא ךָאנ .געוו ןקיזָאד םעד ןטָארטעגסיױא ןרָאי ענעגנַאגרַאפ יד ןופ ףיולרַאפ

 םעד ,ןגעמרַאפ רעזנוא ןטכירוצפיוא ןעגנולעג זנוא זיא ןוואורפ ערעווש ןוא
 ןוא ןלעטרַא ,סמרַאפ -ןרעל ענעגייא ;יורפ רעקידנטעברַא רעד ןופ ןגעמרַאפ
 רעייז זיא ןרעטנעצ יד טָא ןיא תורבח לָאצ יד ,(תוצובק ןוא תורבח) ןוויטקעלָאק

 טריזינַאגרָא ןענעז סָאװ ,ןעיורפ ןקידנטעברַא רעטנזיוט יד טימ ךיילגרַאפ ןיא ןיילק

 טשינ זיא גנוטיײדַאב רעייז רעבָא { עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא רענײמעגלַא רעד ןיא
 יורפ רעד ןפלעה וצ ןפורַאב זיא סָאװ ,וורעזער רעד זיא סָאד לייוו ,לָאצ רעד ןיא
 םעד ןיא טסייג ןוא ןטייקכעלגעמ שריא ןקעלּפטנַא וצ ,ןענעקרעד וצ ןיילַא ךיז
 ,עטסקיטכיוװ סָאד זיא סָאד ןוא -- קרעוו ןעמַאזניימעג םעניא ןוא םענײמעגלַא
 "פיילג ַא זיא יז זַא ,ןייזטסואווַאב םעד וצ ןייגרעד טשינ טצשוװ עטרבח יד ביוא
 טשינ ןָאק -- ,טפַאשלעזעג רעד ןיא עט'פתוש עקידנפַאש ןוא עטלעטשעג
 ןוא רעגריב ןכיילג ַא ןופ ןייזטסואווַאב רעד רָאנ .קרעו רעזנוא ןייז טלָאמעג
 ןרעווש ןכַאפליפ ריא ןגָארט וצ תוחוכ עטרבח רעד טיג ,קרעװ םעד ןיא ףתוש
 ,קיטכיוו רעייז סעיציזַאּפ ענעגייא עטנַאמרעד יד ןענעז ןיז םעד ןיא טָא ןוא ,ךָאי
 עטסקנערשַאב יד ןגעוו ןלייטרואראפ עטרעטלערַאפ יד ןדניוושרַאפ ייז קנַאד ַא
 ,ןגייװצ-סטעברַא ענעדיישרַאפ ןיא ןטעברַא וצ יורפ רעד ןופ ןטייקכעלגעמ

 ןעוטפיוא עקידנעטשטסבלעז ערעזנוא טָאה'מ ןעוו ,טייצ א ןעוועג זיא'ס
 יד ;(סרעטטסיולק-ןעיורפ) "ןריטסַאנַאמ, -- םָאּפש טימ ןוא לוטיב טימ ןפורעג

 ןענעז סָאד לייוו ,טשינ רענייק ןיוש טכָאל טציא ,קעװַא ןיוש רעבָא זיא טייצ

 ,סעיציזַאּפ-רוטלוק ןרָאװעג
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 רָאנ ןענעז ייז ; ןוורעזער ןענעז ןטפַאשטריוװ עקידנעטשטסבלעז עקיזָאד יד
 -טריוו ַאזַא ןיא טעברַא רָאי ייוצ ךָאנ ,סע יציזַָאּפ- סגנַא גר עביא
 יד סָאװ ,יד רָאנ ןביילב'ס ,ןיײלַא ןליוו ייז ואוו ןטעברַא סעטרבח יד ןעייג טפַאש

 ןזומ סָאװ ןוא ,טייצ לקיטש ַא ךָאנ ןביילב ָאד ןלָאז ייז זַא טגנַאלרַאפ טפַאשטריוװ
 ,ץלַא ןופ רעירפ ןענעכער םעד טימ ךיז

 ןופ ןענרעלּפָא ןזומ דנַאלסיױא ןיא ןעגנוגעװַאב-טנגוי ןוא -"ץולחה, יד

 רעד ןיא גנוגעװַאב-ךעלדיימ יד ןײטשטנַא זומ סע .דנַאל ןיא קיטקַארּפ רעזנוא
 עטרבח יד טעוװ םורַא ױזַא רָאנ ."ץולחה; םעניא גנוגעווַאב תוצולח יד ןוא טנגוי
 זומ'מ .תוחוכ ןוא ןטפַאשנגיא עריא ,טייקידנעטשטסבלעז ריא ןעלקיװטנַא ןענָאק

 ןיא טלַאהניא ןייק ןעניפעג טשינ טעוו עטרבח יד זַא ןבָאה ןעניז ןיא קידנעטש
 רעבירעד טעוװ יז ןוא ,ןפַאש ןופ ליפעג םעד ןבָאה טשינ טעוװ יז זַא ,?ץולחה;
 יירעדיינש רעד ןיא ,ךיק ןיא ןייז רָאנ טעוו ץַאלּפ ריא ביוא ,םיא וצ ןייטשוצ טשינ
 ףרַאד יז .ןבעל ריא ןיא טשינרָאג ךָאד יז טָאה םורַא יױזַא לייוו ,יירעשעוו ןוא
 ,קרעוו ןעמַאזניימעג םעניא עט'פתוש ַא ןייז ,דלעפ סטעברַא ןטיירב םעד ןבָאה
 ןופ רעירפ ןוא ןגייווצ-סטעברַא ךס ַא טימ עטרבח יד ןריסערעטניארַאפ ףרַאד ןעמ
 יז רַאפ ךיז טסַאּפ עטרבח יד סָאװ ,ןכַאפ עלעיצעּפס יד ןעלקיװטנַא -- ץלַא

 ןיא ךיוא ןזומ רימ .א .א ןעמולב ,טפַאשטריווכלימ ,טכוצרעניה יו ,סרעדנוזַאב
 -סטעברַא עלעיצעּפס ןפַאש טעברַא -(הרשכה) טגנודליבסיוא ןייז ןיא ,"ץולחה,

 .הצולח רעד רַאפ ןטקנוּפ

 ַא עטרבח רעד ןופ קרעוו-הרשכה םעד ןיא ןעז ףרַאדַאב ?ץולחה, רעד

 סָאד טעברַא ןייז ןופ רעטנעצ םעניא ןלעטשקעװַא זומ רע ,עכַאגפיוא עלַארטנעצ
 ן י א ןוא ,ןבעל ןלַאיצָאס םוצ ןוא טעברַא וצ עטרבח יד ןעיצרעד ןופ םעלבָארּפ

 טרירטנעצנָאק סָאװ ,גנוגעװַאב-טנגוי יד ךיוא ןסולפנייאַאב ג נו ט טי ר ר ע ד
 ,םיא םורַא ךיז

 (1930 ילוי 16 ,"תועידייייאּפק;)

 יקצינלַאג .י

 ץוביק א ופ עטכישעג רעד ןופ

 טימ ןביוהעגנָא (* "יטנלפ, טָאה טייקיטעט עשיצוביק עקיד'תושממ ריא
 -וצ ןבילקרַאפ ךיז טָאה רע ןיהואוו ,עווָאקיװדול ןיא הרשכה עטנענַאמרעּפ ריא
 ָאד .ןרָאװעג טזיילעגפיוא זיא שטיוװעצנַאה יו םעדכָאנ "הליסמב; טימ ןעמַאז
 רעמ ַא ןופ ןבעל שיצוביק-שירַאטעלָארּפ ַא וצ ייגרעביא רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 ןיא סרעייגכרוד יװ טשינ טכַארטַאב ךיז ןבָאה ריִמ .רעטקַארַאכ ןקיטפַאהרעיוד

 רמושה , עטשרע יד ןופ ,"ריעצה רמושה, ןופ םיצוביק עטסקידנטײדַאב יד ןופ רענייא (*
 א טלעטשעגנייא ןוא שובכ ףיוא ןגעװ-רעדנַאװ ףיוא טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ םיצוביק "ריעצה
 .ןנחוי תמר ןיא טציא .הרשכה רעטנענַאמרעּפ ןופ םעטסיס
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 םבורו םשאר ןפרָאװעגנײרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עגנוי יו רָאנ ,הרשכה רעד
 ,י"א ןייק געוו-הילע רעייז ףיוא ,ןטלַאהנָא סע ןליוו ןוא טעברַא ןופ ןבעל ַא ןיא

 ןבעל ןויסנעטניא רעמ א טכעלגעמרעד טָאה הכיבס עקיד'תובחר יד
 "וביקה תירב, ןופ עעדיא יד ןרָאװעג ןריובעג זיא ָאד ,גנופיטרַאפ ןוא טײקיכַאװ
 רעד ןיא ץוביק ןופ ץנענַאמרעּפ ןופ קנַאדעג רעד ןרָאװעג קיטייצ זיא'ס ;"םיצ
 ,ץנענַאמרעפ עכעלנעזרעפ ןייק בייחמ טשינ זיא סָאד םגה ,הרשכה

 עשירמוש-שיצולח יד טקעלּפטנַא ךעלרעּפנײשַאב ךיז ןבָאה עווָאקיװדול ןיא
 ןיא עיגָאלָאעדיא יד .גנוגעװַאב רעד ןיא טרעבָארעד ןבָאה רימ סָאװ ,ןטרעוו
 רעטיצפיוא-טנגוי ,ןשינעצכעל-המשנ .רעגייטש-סנבעל ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןרָאװעג
 טָאה'מ סָאװ ,רעצעלק יד ןופ ךליהּפָא ןקידנצפיז ןטימ טשימעגסיוא ךיז ןבָאה
 יירעגעז רעד ןופ ןייצ יד ןשיווצ ןפרָאװעגנײרַא

 "ץרָאה ןוא ימ ןוא טייקשירעפעש ןופ ליפעג עקידיירפ סָאד ןעוועג זיא'ס
 .עיגַאװ

 רעד .ןרָאװעג טמוטשרַאפ זיא יירעגעז יד ןוא ןעמונעג טשינ גנַאל טָאה'ס
 טָאה סע .יָאוװעג ןוא ףייפ ןגנַאל ַא טימ טעשזוהעצ ךיז טָאה קירבַאפ ןופ ןעמיוק
 ,ףיימ ןטצעל םעד קידנרעה .טקידנערַאֿפ ךיז טָאה טעברַא יד זַא ,טגָאזעגנָא
 "אב זנוא טָאה'ס ,המשנ ןייז טכיוהעגסיוא טָאה זיר ַא זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה
 סָאד טַאהעג טָאה'מ .געט עקידנעמוק יד רַאֿפ רעטיצ ַא ,רעיורט ַא םשרעה
 ףיז טייגעצ -- ?לארשי ,ךילהאל שיא, ןפורעגסיוא טָאה רעצימע זַא ,ליפעג
 ! םייהַא ,ךעלרעדניק

 ןוא געוו ןייז טצעזעגרָאפ טָאה רע .ןעגנַאגעג טשינ זיא ץוביק רעד רעבָא
 ,טייקרעכיז רעמ טימ

 יד ןשיװצ ,בושי ַא ןופ טייו ,ןישול הפוקת יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס
 ןָא ןוא בייהנָא ןַא ןָא סנגער ,עקיטסברַאה -- געט יד .עיטעלָאּפ ןופ סעטָאלב
 ץליהעג ייב םערעוו ענירג טימ ןגָארקעג טָאה'מ סָאװ טעברַא-דרָאקַא יד ,ףוס ַא
 "גגער ןוא עקידנעיסָא ןיא סרעדנוזַאב ,הסנכה עסיורג ןייק טגָאזעגוצ טשינ טָאה
 -הרשכה ןיא רעטסרעווש רעד ןעוועג רשפא זיא דָאירעּפ-ןישול רעד .געט עקיד
 ,תולג ןיא ץוביק ןופ ןבעל

 ןרָאװעג יז זיא -- םעד בילוצ דָארג רשפא ןוא -- םעד ףיוא טקוקעג טשינ
 "עג סָאד ןרָאװעג טדימשעגסיוא ןוא טריטנעמעצ זיא'ס ואוו ,עינשזוק יד
 ,הדירי ַא ,טײקנגָאלשעגרעדינ ַא טשרעהעג טלָאמעד טָאה'ס .ץוביק ןופ טלַאטש
 טשינ ןענעז הילע רעכיג ַא רַאפ ןטכיזסיוא .גנוגעוַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא
 ןשיגָאלָאעדיא ןייז וצ לַאיָאל טסעפ-ןזלעפ ןבילבעג זיא ץוביק רעד רעבָא ,ןעוועג
 .ןבעגעגרעטנוא טשינ ךיז טָאה ,ןלַאפעצ טשינ זיא רע .געוו

 ,ןביֹוהנָא בורקב ךיז טעװ הילע יד זַא ,ןעזעגסיוארָאפ טָאה ץוביק רעד
 ,טריריּפסניא טָאה סָאװ ,ןביױלג ןוא ןוחטב רעד רשפא ךיז טמענ ןענַאדנופ
 ,הפוקת רערעווש רעד טָא ןיא טרעטנומעג

 סָאד טלגיּפשענּפָא טָאה ,1931 ,רעבמעטּפעס ביוהנָא ףערטנעמַאזוצ רעד
 -רעדינ טימ טלגנַארעג ךיז טָאה הרשכה ןיא ןביולג רעד .געט ענעי ןופ טימעג
 וצ רעטעברַא-םיצולח ןופ טייהיירט יד .לפייווצ ןוא טײקיטנעהּפָא ,טײקנגָאלש
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 רעלירעטס ןופ ןעגנוקעלּפטנַא טימ טפמעקעג טָאה תוחילש רעשירָאטסיה רעייז
 געוו רעד רָאנ זַא ,שינעטנעקרעד יד טגיזעג רעבָא טָאה'ס ,טײקשירענָאיצולָאװער
 עלַא ןיא ןעגנירדניירַא ןפרַאד רימ זַא ןוא ,רעקיטכיר רעד זיא תויצולח ןופ
 ,ןסקַאװ רימ ןלעװ טעברַא רעד ןיא זַא ,רָאלק ןרָאװעג זיא'ס .ןגייווצ-ריצודָארּפ
 רימ ןלעוװ --- סייררעביא ריא טימ ןוא ,ןרעװו טכירעגפיוא רימ ןלעװ ריא טימ

 ,ןלַאפ
 םעד רַאפ ןדָאב רעד ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא ןישול ןיא ףערטנעמַאזוצ ןפיוא

 ןיא ,רעטעּפש םישדח עכעלטע טימ ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ סולשַאב
 זיא טלָאמעד .הרשכה רעד טימ גנודניברַאפ רעכעלנעזרעּפ רעד ןגעוו םינָאלס
 ,ץוביק ןטריזינַאגרָא ןופ חוכ רעסיורג רעד ןרָאװעג טלוב

 ןסירעגּפָא ןרעוו לָאז ץוביק רעד זַא ,ןעוועג םרוג ןבָאה תוביס ענעדיישרַאפ
 -סיוא ןָא ןוא ןסע ןָא ,געט ענטומַאלַאק עקידנגער ןיא ,ץַאלּפ-סטעברַא ןייז ןופ
 ,ןעגנורעדנַאװ הרדס יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,החונמ םוקמ ַא רַאפ ןטכיז

 -מוא רעטנעָאנ ןוא רעטייוו רעד ןיא ןכוז -- ןרעטשינ ןביוהעגנָא טָאה'מ
 ןיירַא טָאטש רעד ןיא ןייג סָאד ,ענליוו ,קָאטסילַאיב ,םינָאלס ,עיסעלָאּפ : טנגעג
 ןעוועג תישארב ןייז ןיא זיא קנַאדעג רעקיזָאד רעד .ןקָארשעגּפָא הליחתכל טָאה
 זיאמ רעכלעוו ןופ -- הביבס ?עשיטַאבעלַאב, יד .םיצוביק עשירמוש יד דמערפ
 ,ןגיוצעג טשינ טָאה רעגייטש-סנבעל ריא ,טָאטש רעד ןופ םיגהנמ יד -- ןּפָאלטנַא
 ָאטשינ זיא'ס זַא ,רָאלק ןעוועג זיא ,רעבָא טייז רערעדנַא רעד ןופ ,טרילומיטס טשינ
 ,ןייג ןעמ זומ הרירב ןיאב .געווסיוא ןייק

 געט עקיזָאד יד ןיא זַא ,שינעטנעקרעד רעד טימ ןעגנַאגעג עקַאט ןעמ זיא
 ןעמ טָאה ןשינעלגָאװ ךס ַא ךָאנ .ץוביק ןרָאפ געווסיוא רעקיצנייא רעד סע זיא
 -פיונעצ קירוצ ךיז ןענעז עטײרּפשעצ ,עטייזעצ יד ,םינָאלס ןייק ןגָאלשרעד ךיז

 -טכורפ ןוא רעטסכייר רעד -- לטיּפַאק יינ ַא טנפעעגפיוא ךיז טָאה'ס .ןעמוקעג
 ,ץוביק ןופ ןבעל ןיא רעטסרַאב

 ַא טימ טייקיטעט עטשרע רעזנוא ןעמונעגפיוא טָאה סַאג עשידיא יד

 טימ --- הצולח רעדָא ץולח ַא ןופ ןעניישרעד סָאד ,לכיימש ַא טימ ,טָאּפש ןטבייל
 ןוא דמערפ ןעוועג זיא טעברַא טכוז סָאװ -- טנַאה רעד ןיא קַאה ןוא געז ַא

 םעד ןענואוועג ןבָאה רימ ןוא ןעמונעג טשינ גנַאל רעבָא טָאה'ס ,שילרעטסיוא

 ַא ןיא עיצַאסנעס ַא ןופ ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא טירטפיוא רעזנוא ,יורטוצ ןלופ
 -ץלָאה טימ רימ ןבָאה ןביוהעגנָא .גנוניישרעד רעכעלדנעטשרַאפ ,רעכעלנייוועג

 -ַאב ךיז רימ ןבָאה זייווכעלסיב רעבָא ,טעברַא עצרַאװש עקילעפוצ ַא ,יײרעקַאה
 ףיוא ןענישרעד ןענעז רימ .דכו ןטַאטשרַאװ ,ןקירבַאפ ,ןעיירעגעז ןיא טקיטסעפ
 ,טייהנייא עכיײר-וויטַאיציניא ,עקיגָאװ ,עטריטנעמעצ ַא יו סָאג-רעטעברַא רעד

 דצמ סערעטניא ןופ רעטנעצ רעד ןרָאװעג ץוביק רעד זיא ןכיגניא רָאג
 -טעברַא ןכוז ןפלָאהעג םיא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עלַאקָאל יד .,ןעמעלַא
 ךס ַא טָאה *תורשכה, עקידרעירפ יד ןופ גנורַאפרעד עטרילומוקַא יד .רעצעלּפ
 ,קעטָאילביב יד ,טפַאשטריוװ יד ,זיוה סָאד ןטַאטשסיוא םייב ןגָארטעגיײב

 ןפיוא טעטש עקימורַא יד ןופ ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז טסעג ןעוו ןוא
 ןבָאה ייז .טשַאררעביא ןעוועג ייז ןנעעז -- ץרעמ ןיא ץוביק ןופ םוקנעמַאזוצ
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 "ףָאלש יד ןיא טייקיטכיצ ןוא טייקנייר יד .,גנונדרַא יד טרעדנואווַאב

 טָאה םוטעמוא .קעטָאילביב רעד ןיא ,לָאז ןיא ,ךיק רעד ןיא .,ןרעמיצ
 .עצַארּפ ןרָאי ךרוד ןברָאװרעד טָאה'מ סָאװ ,רוטלוק-סנבעל ַא טליפעג ךיז

 ןכַאמוצכרוד ביױחמ זיא רבח רעכעלטיא זַא -- סולשַאב רענעמונעגנָא רעד
 רעכעלדנעטשרַאפטסבלעז ַא ןעוועג זיא -- הרשכה עטנענַאמרעּפ א ךעלנעזרעּפ
 טָאה ץוביק רעד סָאװ ,סעצָארּפ-טגנולקיװטנא ןָא ןופ אצוי לעוּפ ַא יוװ ,ןינע
 ,טכַאמעגכרוד

 ןענעז ןבילבעג ןענעז סָאװ םירבח יד .הילע ןופ געט יד ןעמוקעג ןענעז'ס
 ןענַארעטעװ יד ןופ .הילע וצ ןטיירג ןעמונעג ךיז טָאה'מ ןוא "זוכיר , ןופ קעווַא
 טָאה'מ .(* "רענמית; ,םירבח שיינ ןעמוקעגנָא ןענעז'ס .םידיחי ןבילברַאפ ןענעז
 םייב ןענַאטשטנַא זיא סָאװ ,הדירי עקילייוװטייצ יד .סיינארעביא ץלַא ןביוהעגנָא
 ןעוועג זיא ,תוגולּפ עייג יד ןופ םירבח יד ןריברָאסבָא ןטימ ןוא *ךָאװ יד ןשיוט;
 ,ךעלריטַאנ יוװ טעמכ ,ךַאֹז עכעלדנעטשרַאפטסבלעז ַא

 ,דָאירעּפ-גנַאגרעביא ןַא יו ,הפוקת עקיזָאד יד טנכייצַאב טָאה הצעומ יד

 טימ ןוא ןענַארעטעװ יד טימ ענעמוקעגנָא יד ןופ ףערטנעמַאזוצ רעטקעריד רעד
 עלַא זיב ךשמה םעד ןרעכיז םייב רָאטקַאפ רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג זיא םילוע יד
 רעד ןיא ןרירטנעצנָאק וצ ןסָאלשַאב טָאה הצצומ יד .ןייז הלוע ןלעװ םירבח

 "ס יו א ןעמ לָאז ןַאלּפ םעד ןריזילַאער וצ ידכ .ץוביק ןופ םירבח עלַא הרשכה
 ןיא ןעגנירדנײרַא ,ןָאיַאר ןוא טָאטש רעד יא טע בר א יד ורע טיירב
 ,ןטַאטשרַאװ-פטעכרַא עייג ןלעטשפיוא ,ןכַאפ עיינ

 (1931 ,ז"ו"לק "דיתעה;)

 ,סעצנַארבָאװָאנ יד --- םירבח ענעמוקעגנָא עיינ יד ןפור ןעמ טגעלפ ױזַא ('

 רעטל ַאיּפש .א

 "יויצ ללכה ץולחה, ןופ ןטייקיטעט יד

 "נָאקידנַאל יד עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא ,1921 ,רַאונַאי ןיא
 ןעועג זיא סָאד = "יכרמה ץולחהק? עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ץנערעפ
 רעירפ ךיוא ןעמוקעגרָאפ ןענעז'ס םגה ;העידיה אה רעד טימ ץנערעפנַאק יד
 יד ןיולב טקילײטַאב בור יּפ לע ךיז ןבָאה ייז ןיא רעבָא ,ןרָאפנעמַאזוצ-*דנַאל;
 "יב ַא ןעוועג זיא'ס .טנעגעגמוא רעשזָאל רעד ןיא םיפינס יד ןופ רעייטשרָאפ

 "רעזעד ריא ןבָאה ןסַאמ עטיירב יד .גנוגעווַאב רעשיצולח רעד רַאפ טייצ ערעט
 שפנו בלב ןעװעג ןענעז סָאװ ,עיירטעג יד ןבילברַאפ רָאנ ןענעז'ס טריט

 ,לַאעדיא ןשיטסינויצ םוצ ןדנובעגוצ
 םורַא ךיז טָאה'ס ,"יזכרמה ץולחה; ןופ געוו רעד ןעוועג זיא רעווש רעייז

 ןעמָאנ ןייז ןרעדנע וצ ץנערעפנַאק-דנַאל א ףיוא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא 1932 ןיא (*
 ,("יזכרמה ץולחח,) "יגויצ ללכה ץולחה, { ףיוא
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 ןופ ןעייר יד ןופ טנגוי ?עשיטַאבעלַאב , עפייר ַא טרירטנעצנָאק בור יּפ לע םיא

 : הרצ עיינ ַא ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא םעד ץוח ַא .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד
 וויטַאגענ ןגױצַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,רעײטשרָאפ עריא דצמ קיטירק עקידנעטש יד
 ,םזיצולח ןשיטסינויצ-ללכ םעד ןופ גנוטכיר רעקידנעטשטסבלעז רעד יבגל

 : סעבַאגפיוא ייווצ ךיז רַאפ טַאהעג ןכב טָאה ץנערעפנָאק עטנַאמרעדנביוא יד
 -יטעט-רוטלוק ןוא גנואיצרעד ,הרשכה רַאפ ןַאלּפ ןשיטקַארּפ ַא ןענעכיײצנָא .א
 ןליצ יד רַאפ עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ יורטוצ םעד ןעניוועג ,ב ; טייק

 ,"ינויצ ללכה ץולחה, ןופ סעיצקנופ ןוא
 טגָאמרַאפ גנוגעװַאב עגנוי יד ןיוש טָאה ץנערעפנָאק רעקיזָאד רעד ףיוא

 -הרשכה'ןָאזעס יד ףיוא ןעוועג ןענעז סָאװ ,םירבח ןופ עטסיל עגנַאל שּפיה ַא
 ,הילע רַאפ ייר רעד ןיא ןענַאטשעג ןענעז ןוא קסניּפ ןוא שזדָאל םורַא םיצוביק

 -עפעש ןשימַאניד ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןבָאה סָאװ ,םירבח עקיזָאד יד

 ןיאור ןופ ןרַאפעג ךיז טימ ןגָארטעג ךיוא ןבָאה ,חוכ ןקידנריריּפסניא ןוא ןשיר
 טלגיררַאפ ןרָאװעג ןענעז לארשי ץרא ןופ ןרעיוט יד יו םעדכָאנ גנושיוטנַא ןוא

 ןיא טרעדיילשעג ךיז ןבָאה ייז .טלעטשעגּפָא ןרָאװעג זיא הילע רעייז ןוא יז רַאפ
 זיא -- טפנוקוצ יד ןוא ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד טימ ןסירעגרעביא : עלקה ףכ
 ןפיוא לּפמעטש ריא קינייװ טשינ טגיילעג טָאה גנוניישרעד עקיזָאד יד !טייוו ױזַא
 יד ןופ דנַאטשעצ-טימעג ןפיוא ,טייקיטעט ריא ןוא גנוגעװַאב רעד ןופ גנַאג
 ,גנואיצַאב רעקיטייזנגעק רעכעלרעניא רעייז ןוא םירבח

 רעטנעצ רעד ןעוועג ןטרָאד זיא רעירפ) שזדָאל ןיא *יזכרמה ץולחה, רעד
 םינושאר יד ןשיװצ ןעוועג זיא רע .ןעלצרָאװ ןגָאלשעג טָאה (גנוגעװַאב רעד ןופ

 וצ ןוא טנַאװ יד ןכערבוצכרוד ןזיוװַאב ןבָאה סָאװ ןעגנוגעװַאב-טנגוי יד ןיא
 רעטעּפש זיא סָאװ טָאטש יד --- לַאעדיא ןשיצולח םעד רַאפ טָאטש יד ןעניוועג
 -ַאב רעשיצולח רעד רַאפ רעטנעצ-הרשכה ןסיורג ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןרָאװעג
 עטשרע יד ןבָאה רימ .ןעגנוריטַאש ןוא ןסנַאוינ עריא עלַא טימ ןליוּפ ןיא גנוגעוו
 ַא ףיוא טעברַאעג ןבָאה רימ ואוו ,טולַאב ןיא ןזייאכערב םוצ ןעמונעג ךיז
 עסיורג יד ןיא ,וועזדיוו ןייק ןסירעגניײרַא ךיוא ךיז ןבָאה רימ ; הרשכה'ןָאזעס
 ,ןיירַא טָאטש ןיא ןטרָאד ןופ ןוא ןקירבַאפ-רוטקַאפונַאמ

 ןוא ימ ךס ַא ךָאנ ןעשעג סע זיא 1921 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 ןעצ ןקיטפעשַאב וצ ןעגנַאגעגנייא וועזדיוו ןיא טנַאקירבַאפ רעד זיא שינרעטַאמ
 טָאה *ןינמ, רעד .קירבַאּפ רעקיזָאד רעד ייב טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא םיצולח
 -טנַא וצ ןטכיזסיוא ןעוועג ןענעז'ס לייוו ,"הלחתה, ַא יװ ןעניד טפרַאדעג סע
 ,םירבח רעקילדנעצ ןעמענפיוא לָאז רע זַא ,טקנוּפ ןקיזָאד םעד ןעלקיוו

 טָאה וועזדיוו ןופ ןרָאטקעס-סטעברַא יד ןיא םיצולח ןעמענניײרַא סָאד
 ןשיווצ ,רעטעברַא עשידיא-טשינ רעטנזיוט יד םילכ יד ןופ ןעגנערבסױרַא טנָאקעג
 סָאבעלַאב רעד זַא ,ןעגנַאלק עשלַאפ ןטײרּפשרַאפ וצ טוואורּפעג טָאה'מ עכלעוו
 .ןעגנומענרעטנוא ענייז ןיא םיצולח ךס ַא ָאד ןרירטנעצנָאק ליוו קירבַאפ רעד ןופ
 ןוא ןבעגעגכָאנ טשינ ןבָאה רימ רעבָא ןּפוטשוצסױרַא זנוא טגײלרַאפ ךיז טָאה'מ
 ןסירעגניירַא ךיז ןעמ טָאה ןענַאד ןופ ןוא .טקנוּפ ןקיזָאד םעד טזָאלעגּפָא טשינ
 ,שזדָאל ןייק
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 יק סוואלסַארב הש מ

 (* ןגעוו יד ףיוא

 עמַאס ןיא ןיירא "ץולחה, רעד זיא טעטש יד ןיא גנוגנירדניירא רעד טימ

 ןופ בצמ ַא ןיא ,סַאג רעשידיא רעד ףיוא ,טייקכעלקריװ רעשידיא רעד ןופ ץרַאה

 ןעװעג ןענעז ןסָאמ עשידיא יד ואװ טרָאד ,גנוטכינרַאפ ןוא טייקטליופעצ

 טלעטש ןטרָאד אקװד ,המשנ ןוא ףוג ןופ גנוביוטשעצ רעד וצ טּפשמירַאפ

 לדורּפש ַא טָאהיס .קיטכיל טרעוו'ס ןוא --- םייה ןייז ,ץוביק ןייז ץולח רעד ףיוא

 סעטאט ;טעברא וצ טנעה ךיז ןעיצ ןענַאדנופ .ןבעל רעדנא ןא טימ ןָאטעג

 עשידיא יװ צטניטשרעד וצ ךיז ןקוק רעטסעװש ןוא רעדירב ,סעמַאמ ןוא

 סיֹוא ךיז טכיילגט יװ ,רעמאה םעד ןוא געז יד ןביוה ךעלדיימ ןוא ךעלגניא

 לארשי לכ ןופ ןגיוא י ד ר ַא 8 --- דובכ ןוא ץלָאטש טימ ןקור רעד

 א

 טעוװ ,עיסעלָאּפ ןוא ןילָאװ גוצ ןטימ ךרוד טדייגש סָאװ ,רעקינעי רעד

 ןפַאש וצ ךיז חוכב ןייז טעװ רע ,ט'שודיח'רַאפ ןוא טשילעמשטירּפ ןייטש ןביילב

 ,הדובע שובכ רַאפ הנחמ רעשיצולח רעד ןופ לגנַארעג ןגעוו ףירגַאב לקיטש ַא

 ,ךרדה לוטליט ןקידנעטש ריא ןוא רעצעלּפ-סטעברַא עיינ ןרעבָארעד רַאפ

 ךיז טיצ סָאװ ,ענרַאס זיב ענווָאר ןופ -- עיניל'"ןַאב רעגנַאל רענעי ףיוא

 סעקינצוביק יד -- םירוחב עשידיא ןעלגָאװ --- עשדיל ןוא שטיוװָאנַארַאב ןייק שזַא

 ,םירבח ערעייז ןוא ךיז רַאֿפ טעברַא ןכוז ןוא טנעגעגמוא רעד ןופ

 ףעװעג טשינ זיא'מ ואוו "עיניל, רעד ףיֹוא עיצנַאטס ןייא ןייק ָאטשינ
 רעטייוו ןוא ,קירוצ ןעמוקעג ןוא טעברַא יד ןזָאלרַאפ ,ךעלסיב וצ טעברַאעגּפָא

 ירעצעלּפ עיינ ןעמ טכוז

 רעד ףיוא קילב ןייד טספרַאװ וד ואוו ,עיצנַאטס רעדעי ףיוא ! יז ןענעז טָא

 ןפיוא טעילַאװעגנָא ןגיל סָאװ ,רעצעלק ןוא רעטערב יד ןשיווצ רעדָא םרָאפטַאלּפ
 "גוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ ןדיא עסעװרַאב , יד טסכוז וד ןוא םורַא חטש ןטנעָאנ

 "רעד ייז ןיוש וטסעוו -- טשינ ייז טסנעק וד וליפַא םיוא ; יז וטסניפעג ,"טרעד
 רעד ןעוו ןוא גוצ ןופ רעטסנעפ ןכרוד ייז טיִמ סעומש ַא טסּפַאכ וד ; ןּפַאנש

 ןענעז'ס .1921 ןיא ךָאנ ןגעו יד ןיא טזָאלעג ךיז טָאה ןליוּפ ןיא גנוגעװַאב עשיצוביק יד (*
 ןסירעגרעביא ,סיזירק ןבילוצ ןעמ טָאה ןטקנוּפ ךס ַא ןיא .הילע ןָא ,ערעװש געט ןעװעג
 "סיוא ידכ ,ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא גנורעדנאװ יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה ןַאד .טעברַא יד
 ןיא ןעװעג יא גוצ-סגנורעבָארעד ןסיורג םעד ןופ טקנופכיוה רעד .סעיציזַאּפ עייג ןכוזוצ
 (וָאסָאלק ןופ ײרעקַאהגײטש רעד ןיא ןעגנורדעגנירַא סייגארעביא ןעמ זיא טלָאמעד) 2
 ,1923 ןיא טקנוֿפ"רינימלוק ןייז טכיירגרעד טָאה ןוא

 יד ,גנורעדנַאװ עסיורג יד ,טירש עטשרע יד טרעדלישעג ןרעװ --- "ןגעװ יד ףיוא , ןיא
 וצ ןעמוק םיצוביק יד ןלעװ טָא-טָא, זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה'ס ןעװ ,גנונַאּפש ןופ ןטנעמָאמ
 ."ור רעייז
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 "לארשי ץרא רעד ךיז טרעהרעד -- טרָא ןופ סיר ַא ,לסיירט ַא ךיז טיג ןָאגַאװ
 רעשיצולח רעד ןיא טפַאשטניירפ ןוא טפַאש'רבח ָאד זיא'ס ,ָאי ."םולש, רעקיד
 ן ,הנחמ

 ףיוא ןָא ךיז וטסיוטש -- סעיצנַאטס יד ןופ רענייא ףיוא ּפָארַא וטסייג

 סָאװ ,סעקינצוביק עּפורג ַא זיא סָאד ,ןייא ןגייטש סָאװ ,ךעלדיימ ןוא םירוחב

 ךָאנ טָאה ןוא ,עיסעלָאּפ ןופ טנגעגמוא רעד ןיא ןכָאװ םורַא ןיוש ךיז טרעגלַאװ
 .החונמ םוקמ ןייק ןענופעג טשינ ץלַא

 ,טפַאש'תונכש רעד ןיא ןטעברַא סָאװ ,םירבח וטספערט לַאזקָאװ ןבעל טרַאה

 ביור ַא יוװ --- ןלַאפַאב יז ,"זכרמ; ןופ ךיז טעװַאי סָאװ ,רבח םעד ןקעמשרעד ייז

 .עזילַאװ ןייז לגיופ

 -- !ןטַאקיפיטרעס טימ טקַאּפעגנָא זיא יז ,קיטכיזרָאפ ,םירוחג יוא ---

 ,ץל ַא רענייא סעּפע סַאּפש ַא ןלַאפ טזָאל
 ; ןטביש יד טייב'מ ןעוו טייצ יד דָארג זיא'ס ."ץוביק; םוצ ןעמַאזוצ טנַאּפש'מ

 -פעשַאב ךָאנ ןעמ זיא לייוורעד .טעברַא רעד וצ ןעייג יד ןוא םוא ךיז ןרעק יד

 "שטוג; יד ןָא ןיוש ןגָאז יירעגעז רעד ןופ טנעוװ יד ףיוא ןטַאקַאלּפ יד רעבָא ,טקיט

 ,ןכַאמרַאפ ךיז טַאטשרַאװ רעד טעװ געט עטנעָאנ יד ןיא זַא ,הרושב

 ; עיצַאזיליבָאמ וצ םייהַא ּפָא טרָאפ רעצימע .ןשינעגעגַאב עיינ --- גוצ ןיא
 ןוא רעדלעפ ךרוד ןעינימ רעטצנעפ ןכרוד ,(* ?זוכיר; ןיא ןיירַא טערט עטרבח ַא

 ייברַאפ טפיול עכעלטנגוי עּפורג ַא ,.ןבראג ןדניב ןוא ןדיינש סעּפָאלכ .רעדלעוו

 טּפַאכ קילב ןייד ןעוו קיד'היחמ-שימייה ױזַא ריד טרעוו'ס ןוא .ןרעוװָאר ףיוא

 םוצ ךיז ןלייא סָאװ ,גנוגעװַאב-טנגוי רעד ןופ םירבח ןענעז סָאד זַא ,לענש ףיוא
 .(עינָאלָאק) הבשומ רעד -- ףרָאד ןטנעָאנ

 "ווָאסָאלקא ןצפופ ףיוא ןָא ךיז וטסיוטש "ץולחה; ןופ גנוניואוו רעד ןיא

 םעייג ַא ןעמעננייא ןעייג ייז .ירפרעדניא רעהַא ןעמוקעגנָא ןענעז ייז ,*סעקַאי

 סיוא ןקעטש ןבילבעג ייז ןענעז ָאד .ןילהָאװ ןופ םורד ןיא טייוו --- טייוו ,טקנופ

 ,ןסַאג יד רעביא םורַא םירבח ןפיול ; געוו רעייז ןצעזוצרָאפ ןעלטימ ןיא לגנַאמ

 ןפרַאד ןגרָאמ : "סרעגנילק/ יד ןּפַאטרעד ןָאק ןעמ ױזַא יו טרעטשינ'מ ,טכוז'מ

 . . . טשינַא ,טרָא ןפיוא ןייז ייז

 ןקוק ןעגנוזָאל ןוא ןטפירשפיוא עטיור יד .?תולג ּפָא טכיר/ ווָאסָאלק ןוא

 ;גנוניוטשרעד ענדָאמ ַא טבעווש טפול רעד ןיא .טנעוו יד ןופ ּפָארַא טמעשרַאפ

 ואוז ,טרָא םעד ףיוא ןלַאפעגּפָארַא גנולצולּפ זיא סָאװ טייקליטש יד טָא יאמלה

 ואוו ןטרָאד .ץוביק ןסיורג םעד ןופ ץרַאה סָאד טּפַאלקעג טָאה ןרָאי ןוא ןרָאי
 טימ םירוחב :קַאטשניב ַא ןיא יו טלמוטעג ןוא טשיורעג טָאה טנוװָא ןדעי

 ןופ ,עצלָאטש -- טירט ,ןוז רעד ןופ עטנערבעגּפָא רעמינּפ ,ּפעק עקידרעפָאה
 תושפנ קיצפופ .סעװשעדָאּפ ערעווש יד ןופ ךליהּפָא רעד ךיז טרעה'ס עכלעוו
 ןיא קעװַא ןענעז --- וװָאסָאלק תולג רעד --- עקירעביא יד ןוא .ןבילברַאפ ןענעז
 ,ןילהָאװ רעביא טײרּפשעצ ךיז ןבָאה ייז ןוא לגָאװ

 24, 60 ,"ריעצה רמושה, ןופ טקנוּפ"הרשכה ַא (*



 2032 גנוגעוואב רעד ןופ ףױרַא-גרַאב 1 הילע עטפניפ יד

 ,רעדלעוו עטכידעג עלעקנוט ןוא ערעטיש ,ןטייקיד'תובחר .ןַאב יד טגָאי'ס
 ןוא רעצעלק ,ץליהעג עטריטרָאס סעימערב .ןעיירעגעז יד םורַא םיחטש עטיירב
 החּפשמ עשיצולח עסיורג יד טנוז ,טעשזדנָאלב גיוא ןייד .טגיילעגנָא סעקלעב

 ,טריטנעמעצ קיטייצכיילג ןוא טיײרּפשעצ --- טייזעצ זיא סָאװ

 ,סעּפורג עשיצוביק טרעגלַאװרַאֿפ ךיז ןבָאה ָאד ךיוא -- ץענינול זיא טָא
 "גידַאב עקיד'מיואמ ןיא טבעלעג ,רעדלעוו עקימורַא יד ןטינשעגכרוד ןבָאה ייז
 ןרעבָארעד וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה רעבָא רַאפרעד .קעװַא טזומעג --- ןוא ןעגנוג
 ןעוועג רערעבָארעד יד ןענעז קירוצ ןכָאװ ריפ טימ ;עשטבול עקיד'תונכש יד
 "עגסיוא ךיז טָאה ייז ףיוא ךיוא רעבָא ,עווָאקיװדול ןיא טסעפ טלצרָאװרַאפ

 טָאהמ ןוא טכַאמרַאפ ךיז טָאה יירעגעז עקיטרָאד עסיורג יד .ןרָאצ רעד ןסָאג
 ןביוהרעד ךיז קירוצ טעװ עװָאקיװדול זיב טקנופ םעייג א ןכוז ןייג טזומעג
 ,סיפ יד ףיוא ןלעטש ךיז ןוא ,הדירי ריא ןופ

 ןקעדטנַא וצ טזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,םיצוביק עקיטרָא ייווצ יד ןוא

 :ןטלָאגעגּפָא ייז טָאה סע .ןענַאטשעגיײב ייז זיא עיגרענע רעייז -- ןטקנוּפ עיינ
 "אב טשינ ךָאנ ךיז ןבָאה ייז רעבָא ,ןיסול ןוא עשטנויל טרעבָארעד ןבָאה ייז
 ,הלחנה לאו החונמה לא ןעמוקעג טשינ ךָאנ ןענעז יז ;ןסיבעגנייא ,טקיטסעפ

 ,ןלַאפנייא םייב טלַאה'ס ,תלוקשמ ףיוא ,ךעלסיפ עשירעגיה ףיוא טייטש ץלַא
 ןוא עיסעלָאּפ ןופ ןכַאילש עטיײרב יד רעביא ןעמ טרעדנָאלש רעדיוו ןוא

 9 6 8 טרעטשינ'מ

 ."הירחש; ןופ םירבח יד ןטעברַא -- עיצנַאטס רעד ייב --- שטיוװָאקלעמ ןיא
 "רַאפ ןרָאװעג ןענעז עטוה ןוא שטיװעשטַאװיא ,םיקחרמ יד ןופ ןעמוקעג זיא'מ
 ןייק ןעמעלַא רַאפ טשינ טָאה'מ .דעהַא ןגָאלשרעד ךיז טרָאד ןופ ןעמ טָאה .ןזָאל
 טפור סָאד .רעטרע ענעדיײשרַאפ רעביא ןפרָאװעצ ןעמ זיא ,הריד עקיד'תופתושב
 "גטכיש ןטעברַא ןופ .תוחוכ יד טביוטשעצ סע ,ןבעל-ץוביק ןפיוא רעווש ּפָא ךיז
 ,טגוזעג ןייק וצ טשינ ךיוא טמוק -- טכַאנ ןוא גָאט זייוו

 ,גָאטיײב וליפַא טייקלקנוט א ןיא טלקיוועגנייא זיא רעמיצ-סע רעגנע רעד
 עלכוט ַא טגָאלש טנעוו יד ןופ ,ךַאד רעד טעּפַאק'ס .ןגער ַא טעּפולַאק ןסיורד ןיא

 .טעמוא ןַא טעייוו ,טייקטכייפ

 ,רעטכָאט עשידיא ,וד ןוא רעקיצרַאה רעדורב ,ענטומעלַאק לסיב ַא זיא'ס

 ךיז טָאה ריא ,םייה ַא ןוא עמַאמ עטַאט טזָאלרַאֿפ טָאה ריא .ערעייט רעטסעווש
 רעקידתוירזכַא ,רעטרַאה ַא ןיא געוו-סנבעל םעיינ א ןכערבוצכרוד ןעמונעגרעטנוא
 ,טריזירַאטעלָארּפ ךיז טָאה ריא ,ליּפש-רעדניק ןייק טשינ זיא'ס ,טייקכעלקריוו

 טלָאז ריא םימחר טעב ,ווירב יד ןיא טרעמָאי ,טנייוו עמַאמ יד .רעטעברַא ןרָאװעג
 ױזַא ןיוש -- ריא ןוא ; הסנרפ רעד וצ ,למערק םוצ ,בלעוועג םוצ ,קירוצ ןעמוק
 טעװעטרַאהרַאפ ןוא טצנַאט ,טגניז ,טעברַא ריא ,לגָאװ םעניא ,םיקחרמ יד ןיא גנַאל

 . + ץרַאה סָאד
 !טבײל טשינ רָאג ,ןיינ !טכייל טשיג זיא'ס
 לא םינּפ :ץוביק ןסיורג ןופ ףוג םעד ךרוד טפיול ךורקס ַא ,רעדיוש ַא

 ןטרָאד ןוא ָאד ךיז ןזײװַאב --- ןרעיוט עטרַאּפשרַאפ ,עטרעמַאהרַאפ יד טימ םינּפ
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 -עג ַא טרעה'מ ,לַאפּפָא רעד ,תלוסּפ יד ןביוא ןופ ףױרַא טמיווש'ס .ןטלַאּפש
 "קסע; רעצנַאג רעד זיא --- ױזַא ביוא --- 7? יכנא הז המל -- ןכ םא; :למרומ
 ,טפילטנַא ןעמ ."חרביו, ןכַאמ ערעדנַא !טשינ טניול'ס ,טושּפ .יאדכ טשינ

 -ַאב ןוא ןטכַארטַאב וצ ףיונוצ ָאד ךיז ןעמ טמוק תוגולּפ עטייוו יד ןופ

 ןצרַאה ןופ ּפָארַא ךיז טדער'מ ןוא ןעמ טריטַאבעד .עגַארפ יד טָא ןעלדנַאה
 "סיוא ,טדימשעגסיוא ןרעוו -- ענעברָאװרעד ןטרעװ .רערָאלק ןינע רעד טרעוו

 ,סײנַארעביא טרעמַאהעג
 טסײר שטנעמ רעד ןעוו ,גנוביוהרעד רעקיטסייג ןופ ןהעש ןענעז סָאד

 ןסעגרַאפ טכַאמ ןבעל עכעלגעטיגָאט סָאד .םַאר רעגנע רעד ןופ סױרַא ךיז
 ,טייקכעלקריוו עטרַאה יד ןעז וצ ןָא ןעמ טביוה דניצַא .רקיע םעד ןשוטרַאפ
 ...ציזיוו יד --- טפנוקוצ רעד ןֹופ טכיל םעניא טרַאװרעד סָאװ סָאד ןוא טנייה םעד

 ןוא ךיז רעטניה ץלַא ןפרָאװעגקעװַא ןשטנעמ ןבָאה טסיזמוא טשינ לייוו
 ןַא ,טפַאשגנע ןיא ףָאלש ,שינעשטומ ןופ ןבעל ַאזַא קיליוויירפ טלייוורעדסיוא

 זיולב טשינ ,דמערפ רעד ןיא ןוא געט עקיאיינש ןוא עקיטסָארפ ןיא ךרּפ תדובע
 רענייא ףיוא תכורּפ רעטיור ַא יו ּפָארַא טיירש סָאװ גָאז רעד זיא הצילמ ענייש ַא
 ןסיורג ןוא תוירזכא רעד ןגעװ ,וָאסָאלק ןיא רעמיצסע ןיא טנעװ יד ןופ

 תרותע :הרות רעשיצולח רעד ןיא ןטכָאלפרַאפ עדייב ןענעז סָאװ ,רעדנואוו
 ,(רענערב) "התוהמב האלפנו התוישעמב תירזכא תויצולחה

 טימ ןדנוברַאפ זיא שטיוָאנַארַאב ןייק "הירחש; ןופ ןעגנירדניירַא סָאד
 זיא ָאד ,רעדנואוו ןוא גנוניטשרעד סױרַא טפור סָאװ ,טירש ןטגַאוװעג ַא
 רעטנעַָאנ רעד ןיא תוגולּפ עטלַא יד .ץוביק ןופ זכרמ רעד ןעמוקעגרעבירַא
 טייצ ןופ ךיז ןעוועשובעצ סָאװ סעילַאװכ טימ ךיז ןעלגנַאר טנגעגמוא רעטייוו ןוא
 -- טסעפ טביילב שטיוָאנַארַאב רעבָא .ןעקנעװשּפָארַא ייז ןליוו ןוא טייצ וצ
 ,טרעקנַארַאפ

 .ץוביק רעד סיוא ךיז טבעל לטעטש ןשידיא םעד ןופ ץרַאה עמַאס ןיא
 טגנערב ,רעזייה יד ןיא ןיירַא ךיז טסייר ןבעל ןקיזָאד םעד ןופ רעטַאלפעג רעד
 יד ,טלעװ רעװַאקעשט רענדָאמ ַא ןופ ךליהּפָא ןַא רענעט ענייז טימ ןיירַא
 ןוא ןעווערָאה סָאװ ,רעטעברַא עּפורג ַא יװ טנַאקַאב ןיוש ןענעז סעקינצוביק

 גָאט .ץרא ךרד ,;ײשּפָא ייז רַאפ טָאה ןעמ .טעברַא רעצרַאװש ייב ןעװעצַארּפ

 ,גנוקיטפעשַאב ןָא ןטָאב ןוא סענעדיא ןוא ןדיא ץוביק ןיא ןעמוק סיוא גָאט ןייא
 ,םיױג ןטָאבנָא ןעמ טגעלפ רעירפ סָאװ

 טנפע סע .קידנרעלַאב -- לכשה רסומ ַא טימ טנעמירעּפסקע ןַא זיא'ס

 רעד ןופ ןעגנורעבָארעד עיינ ךס ַא רַאפ ןטייקכעלגעמ ןוא סענורַאּפש ףיוא
 ,גנוגעווַאב רעשיצולח

 ב

 םערוטש ַא טימ יו רעטרעדנוה יד ןיא םיצולח ךיז ןבָאה קירוצ ןרָאי טימ
 ןוא לטעטש ןשידיא םעד ןופ ןעוועג םירה רקוע טָאה'מ .הרשכה ףיוא טזָאלעג
 ,יירעקַאהנייטש ,יירעגעז ןיא : רעטיג עכעלטפַאשטריװדנַאל יד ןיא ןסיבעגנייא ךיז

 "רַאפ ןיא ,םיצוביק ןיא טבעלעג טָאה ןעמ ,לסעג ןשידיא ןופ טייוו"טייוו רעדלעוו
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 ןבָאה דניצַא ןוא .םייוג עדמערפ ןשיװצ *סעצניטסעלַאּפ, ; ךעלעקניוו ענעפרָאװ
 לטעטש ןוא טָאטש ןיא ,סָאג רעשידיא רעד ףיוא קירוצ ןזיוװַאב ךיז עלַא יד
 סופוצ : טכַארט ןשיצולח םעד ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה'מ ,ןפָאלטנַא זיא'מ ןענַאװ ןופ

 ,ךעלצנער ןוא קעזקור טימ ,ךעלקעפ ןוא סעקימולק טימ ,רענעגעו טימ ןוא
 -- תומוקמ ענעי וצ !ייווסעּפורג טרעקעגמוא ךיז טָאה'מ ; געז ןוא קַאה םימ
 ,ןקיטסעפַאב וצ ָאד ךיז ידכ -- ןפָאלטנַא זיא'מ ןענַאװנופ

 : ?ןעשעג זיא סָאװ
 ןענעז טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא ,ףרָאד ןיא סעיציזַאּפ עטרעבָארעד יד

 ןטרָאד ןוא ָאד .טכַאמרַאפ ךיז ןבָאה ןעיירעגעז יד ,ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא
 יד ןבָאה טשינמוא ,טסיזמוא ,דלַאװגב ןרָאװעג טזיילעגפיוא ץוביק רעד זיא
 טמוטשרַאפ ,ןענורעגסיוא זיא ץלַא .עיצנַאטס וצ עיצנַאטס ןופ טלגָאװעג םירוחב

 ,ןרָאװעג
 ןגיוא יד ןעוו ,טײקיזָאלסטעברַא ןוא רעגנוה ןופ געט ערעווש ענעי ןיא

 --- רַאּפשנָא לקיטש ַא ,טלַאהנָא ןַא ,געווסיוא ןַא טכוזעג ןוא טעקנַאלבעג ןבָאה
 סָאד ןעמערוטש :ףור רעיי א טלעוװ רעשיצולח רעד ןיא ןגָארטעג ךיז טָאה
 ,ןפַאלטנָא זיאמ ןענַאװ ןוֿפ ,ןירַא קירוצ !לטעטש

 -- טנעה טימ :געמרַאפ םעיינ ַא טימ ןעמוקעג ןעמ זיא דניצַא רעבָא
 ,גנוביוהרעד ןופ ליפעג ַא ןוא ןייזטסואווַאב טימ ;עטרעדָאיַאב ,עטעװערָאהרַאפ
 ,תודיחיב קעװַא ןעמ זיא בוטש ןופ ; רערעבָארעד-רעטעברַא ןייז וצ ץלָאטש ןופ
 ַא וצ ןרעהעג סָאװ ,םירבה יו ,סעפורג ןיא ןעמ טמוק טציא ןוא ןייווקיצנייא
 ,החפשמ רעשיצוביק רעד ןופ רעדניק יוװ ,ללכ םענעסָאלשעגנעמַאזוצ

 רַאפ ןענַאטשעג גנוגעווַאב עשיצוביק יד זיא טעטש יד ןרעבָארעד םייב
 חוכ רעקידלאװעג ַא טקעלּפטנַא ךיז טָאה'ס .,ןעמוקעגייב --- ןוא ןויסנ ןרעווש ַא
 ,טרוטשנָא ןוא גנוגנערטשנָא רעד טָא ןיא

 שטנעמ-סקלָאפ רעשידיא רעטושּפ רעד טומ טּפעשעג טָאה עקַאט ןענַאוװנופ

 ןעיינש ןיא ןזָאל וצ ךיז --- עיזָאנמיג טקידנערַאפ טָאה סָאװ --- לרוחכ סָאד ןוא
 ןָא ,הטורּפ רענעכָארבעצ א ןָא ,ןַאב רעד טימ ןרָאפ ,סופוצ ןייג ,טסָארּפ ןוא
 ךיז ,סעטַאכ עטציײהַאב-טשינ ןיא ליד ןפיוא ,דרע רעד ףיוא ןפָאלש ,ןעלטימ

 ?ןגעוו ןוא ןגעטש ףיוא ןרעגלַאװ
 ! ןרעבָארעד : תוחילש רעסיורג ַא ןֹופ חוכ ןטימ ןבירטעג ןרָאװעג ןענעז ייז
 טגרָאזַאב ןענעז ייז ,םירבח יד ןופ לרוג ןרַאפ ךָאי םעד ייז ןגָארט דניצַא

 ייז ןגָאלש ,םויק ןרַאפ ךיז טלגנַאר ןוא ,טעברַא ךָאנ טצכעל סָאװ ץוביק ןרַאפ
 ןַא טכוז'מ ,טרעטשינ'מ ,טרָא וצ טרָא ןופ טרעדנַאלש'מ ,סיפ יד ּפָא עקַאט ךיז
 .רַאּפשנָא

 ,לפיש עשיצוביק סָאד טלגעז ןרעסַאװ עקיאור ןוא עליטש ףיוא טשינ

 "עג טימ טעװעקיּפעגנָא ןוא ךייר זיא ןעגנורעבָארעד ןופ לטיּפַאק סָאד טָא
 -ץגּפָא ךיוא ןוא ףליה רענעבעגעג ןגעו תוישעמ ןוא ןשינעגעגַאב ,ןשינעעש
 ,טעיצוטיטסניא עשידיא ןופ ןלעווש יד ןקַאהּפָא ןגעוו { טליגכיילג ,טייקדמערפ

 ןשיווצ תועד יקוליח ןוא לגנַארעג רעכעלרעגיא ןַא םעד ץוחא ; תוליהק ,רעזייה
 ,םירבח ענעגייא
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 : היהש השעמ עטנַאקיּפ ַא טָא
 ןוא "ריעצה רמושה, "יטנאלפ, םיצוביק עדייב יד ןוא -- םויה יהיוג

 ןעניפעג ןוא דנַאל סָאד ןקוקסיוא ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז ןבָאה "הירחש;
 ףיא ןעוועג זיא ןעמ -- הערה םהילא התלכ יכ לייוו ,טעברַא לסיבַא ץעגרע
 ןביוהעגפיוא ייז ןבָאה ,ןטייווצ ןופ טסואוועג טשינ טָאה ץוביק ןייא .תורצ עסיורג
 ןלעפעג ליואוו ייז זיא יז ןוא ענליוו רעסיורג ןוא רעטייוו רעד וצ ןגיוא ערעייז

 רעד ןופ -- יד .גנוטכיר רענעי ןיא ןייג טזָאלעג ךיז עקַאט ייז ןכָאה .ןרָאװעג
 ,טייז רערעדנַא רעד ןופ --- יד ןוא ,טייז

 ,טָאטש יד --- ענליוו ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז ייז ןעוו ןעוועג זיא סע --- יהיו
 .ןרעדנַא םעד רענייא ןעזרעד ייז ןבָאה ."ץולחה תיב,, םוצ ןעגנַאגעגפיױא ייז ןענעז
 ,טשודיחעג קרַאטש ךיז ייז ןבָאה

 ? רעהַא ןכָארקרַאפ ריא טנעז ױזַא יו --
 ?ָאד ריא טוט עשז-סָאװ ןוא ---
 !טָאטש יד ןעמעננייא ןעמוקעג ןענעז רימ --

 ! ךיוא רימ ןוא --
 ןוא ."הירחש; ןוא "יטנאלפ, ןשיווצ טיירטש ַא ןכָארבעגסױא זיא'ס ןוא

 !ָאטשינ ךָאנ זיא טעברַא ןייק ןוא עניילק ַא לָאצ רעייז זיא ענליוו ןיא
 !טָאטש יד טרעהעג זנוא וצ ; יד ןגָאז
 !סרעזנוא זיא טָאטש יד :סרעייז ייב ערעדנַא יד ךיז ןטלַאה
 ווירב ןוא .הצעומ רעד ןופ םירבח יד ןפורעגפיונוצ לייאעג ןיא ןעמ טָאה

 -טּפיה יד -- עשרַאװ ןייק ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןענעז סעמַארגעלעט ןוא

 ,(* 11 ,אלרָא ,טָאטש
 .לסעק ַא ןיא יו טכָאקעג ןוא טלמוטעג טָאה ענליוו טָאטש יד ןוא

 -- רעטימעג יד ןוא ,טליקעגּפָא לסיבַא ךיז טָאה ןרָאצ רעד ןעוו ןוא
 ןעמ ,אתורבח ַא ןיא טצעזעגקעװַא סעקינצוביק יד ךיז ןבָאה ,ןרָאװעג רעקיאור
 ןפרָאװעגנָא ,טיירב ןוא ןליוּפ זיא סיורג ;עטרַאק-דנַאל ַא טיײרּפשעגסיױא טָאה

 ןעמ --- עּפַאמ יד ךרוד טרעטשינ ןעמ ןוא ןעמ טציז ,ךעלטעטש ןוא טעטש טימ
 ןַא ןענופעג ןעמ טָאה ףוס לכ ףוס ."הקולח; יד טכַאמ'מ ןוא *טרעבָארעד;
 ַא טימ "יטנאלפ,, וצ --- םינָאלס ,"הירחש; וצ -- טָאטש יד ענליוו ;געווסיוא
 --- ? וכו םותחה לע ונאב הזבו; ,לײטברַא ןקיביײא ןַא רַאפ --- קָאטסילַאיב בָאגוצ
 ןזָאל "יטנאלפ, ןופ םירבח יד ןוא .לארשי לע םולש -- ןוא טעמתחעג טָאה'מ
 ,ןרעבָארעד םייב לזמ רעייז סײנַארעביא ןוואורּפ וצ ידכ ,קָאטסילַאיב ןייק ךיז

 ןיא טעװעטלַאשעג ןבָאה רענליוו יד תעב ,טייצ רעקיבלעז רעד ןיא רעבָא
 רעד זַא ,ןלַאפעגנייא טשינרָאג ייז זיא ןטרָאגנייװ ןיא ןטַאט םייב יו קָאטסילַאיב
 טָאה רע ןוא טָאטש רעקיזָאד רעד ףיוא גיוא ןַא ןפרָאװעג טָאה "יח לת, ץוביק

 .ןעמענוצנייא יז טרעדעפעג ךיז
 -רעפָאה רעד .רעצעלּפ-סטעברַא עלַא טשטילגעגסױרַא ןַאד ךיז ןבָאה'ס

 עדיל ןיא .רעווילג ןקידתבש ןיא -- סעװטַארט יד ,טעװעטסוּפ ןַאמענ רעקיד

 ."ץולחה; וכרמ ןופ סערדַא רעד ("
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 ,טרַאטשרַאפ ,ןגָאלשרעדינ .םירבח רעקילדנעצ ןציז -- הריד רעגנע ןַא ןיא --
 ,ָאטשינ --- טעברַא ןוא ,ָאטשינ זיא --- טיורב ןוא

 ,ףינס וצ ףינס ןופ ךיז טרעגלַאוװ'מ ,לגָאװ םעניא סיױרַא ךיז ןעמ טזָאל
 יד ,ןרעבָארעד טוואורפ ןעמ .,סופוצ רעטעמָאליק רעטרעדנוה ךרוד טכַאמ'מ
 רעבָא ,ורּפָא ןָא ,ףָאלש ןָא טכענ ןופ ,טייקדימ ןופ ,ןרעדנַאװ ןופ סיוא ןעייג תוחוכ
 ,טרעבָארעד טשינרָאג ךָאנ טָאה'מ --

 הפיסא ןַא טפור'מ ,קָאטסילַאיב ןייק ןגָאלשרעד ךיז ןעמ טָאה טָא ןוא

 זַא ,ךיז טכוד ;ףליה טעב'מ ,הליהק רעד וצ ךיז טדנעוו'מ ,"ץולחה תיב , ןיא
 טעוװמ ,ןעמוק יז ןלעו ָאד :ןשינעלגָאװ יד ֹוצ ףוס ַא ןעמוקעג זיא טָא-טָא

 ,ןטרָאװ ןוא ןפָאה סָאװ ,םירבח עקירעביא יד ןעגנערבּפָארַא
 ,עגליוו ןופ טייהרעקידלושמוא ןָא ןעמוק "יטנאלפ, ןופ ןשטנעמ יד ןוא

 ןוא טעמתחעג ,קָאטסילַאיב ףיוא -- הקזח ַא -- "ןאשוקא ַא טנעה ערעייז ןיא
 ."ץולחה, וכרמ ןופ לגיז ןטימ טקיטעטשַאב

 רעד :תונעמ ןוא תונעט ,אירטו אלקש א קירוצ ןָא ךיז טביוה'ס ןוא
 ןוא ,ןגעװ יד ףיוא טעשטומעג ךיז ,סיפ יד ןגָאלשעגּפָא טָאה סָאװ ,רעקינעי

 טרָא ןופ קיגנעהּפָא זיא ץוביק ןצנַאג ןופ ,םירבח ענייז ןופ לרוג רעד זַא ,סייוו
 .ןעיצקירוצ טשינ ךיז ןפוא םושב ,ןייז רתוומ טשינ טעװ רעד --

 ,םורַא ךיז ןעמ טגירק ,ךיז ןעמ טרעּפמַא
 ךיז טצעז ןוא קָאטסילַאיב ןייק ּפָארַא טמוק זכרמ ןופ רבח ַא ןעוו ןוא

 יד ןעװעלבוהּפָא ,ןינע םעד ןכיילגוצסיוא ידּכ םיצוביק עדייב יד ןשיװצ קעווַא
 ערעטיב ןלַאפ ;זיורבפיוא ןֹוא ןדייל ןופ הליגמ ַא רעדנַאנופ ךיז טלקיוו ,"סעקנעס,
 -רַאפ טימ ,ןרָאצ טימ ,קיטייוו טימ ,ןערב טימ ,ץיח טימ טדער'מ .רעטרעוו
 ,ביל ןוא רעייט זיא סָאװ סָאד ןעמ טצישַאב ױזַא ,ױזַא .גנורעטיב

 טָאטש ןופ לקניװ ןטנײלעגּפָא ןַא ןיא ץוביק ןופ לרעמיצ ןיילק ַא ןיא
 ףיוא טציז'מ .ףינס ןקיטרָא ןופ שקינייא ןוא םיצוביק יד ןופ םירבח יד ןציז
 יד ,גנונַאּפש ןיא ,טפַאשגנע ןיא טשטעוװקעגנעמַאזוצ טייטש'מ רעדָא ןטעב יד

 טייצ וצ טייצ ןופ ,ןבעל ןיא שממ טייגס .,טכָאקעצ ,טזיורבעצ -- רעטימעג
 .ףורנשיווצ רעפרַאש ַא טלַאפ

 ןּפַאכ ןשיװצ ןיא .,ןזייל ,קלָאט ַא ןייגרעד ,ןרעלקפיוא ןינע םעד ליוו'מ
 פיר ןטעביז ןזיב ןקורדסיוא סױרַא ךיז

 ןרעבָארעד ריא טליװ רָאג ױזַא טָא ?סעּפע ריא טניימ סָאװ ,ַא ,ַא ---
 ? סעיציזַאּפ

 ןָאק סעזולב ענעטפָאהעגסיױוא טימ ,ריא טניימ סָאװ ,ןטרָאד ריא ןוא --
 ? טעברַא ןעמעננייא ןעמ

 :ןעגנוזעג טרעוו םירמוש ןוא םיצולח ןגעוו ,תמא

 -- -- -- םיִרְמֹוׁשָהְו םיִצּולֲחַה

 ַֹורְזייַבּולְׁש םיִכְלֹוה םֶלְּכ
 ...אָרֹומ יִלְבּו דַחַּפ לֶכ יֵלְּב



 ןליוּפ ןיא םיצולח 208

 ,דיל ,..םעניא -- התע תעל -- זיולב זיא עילידיא עקיזָאד יד רעבָא
 == -- -- לייוורעד רעבָא .געט עטוג ןעמוק ןלעוװ רשפא ? סייוו רעוו ? רשפא

 .ענליוו ןיא רעדיוו ןוא ,ענדָארג ,עשזמָאל ןיא םורַא ךיז ןעמ טסייר
 ןסױטשנעמַאװצ ךיוא רָאפ ןעמוק -- טעטש יד ןעמערוטש ןטימ לייוו

 וד .םָאדַאר ,לעװָאק ,קסיװָאקלָאװ :ןטקנוּפ עיינ גָאט ןדעי ןייא טמענ ןעמ

 ;גנורעדנואוַאב ןוא שודיח טימ ןעמונעגכרוד טסייטש

 ?סיינ סעּפע סָאװ ? הלילמ המ ,ץולח --
 ?ךיז טרעה סָאװ ? לילמ המ ,רמוש ---
 ! ענדָארג טרעבָארעד ---

 ? סָאװ --
 ּ! סרעזנוא זיא ענדָארג --

 ג

 רעד ןיא ןצנַאגניא ךָאנ טמעטָא --- וװוָאסָאלק ןופ םינוקז"תב יד -- קסירב
 ןיא ץוביק ַא ךיז טקעלּפטנַא ענייד ןגיוא יד רַאפ .גנורעבָארעד ןופ ערעפס
 ןעמוק ןוא ןעיצ'ס .טירט עװַאװשז-טשינ ,עקידלקַאװ ענייז טימ ,תישארב ןייז
 ןטימ ןעמונעגכרוד רעבָא ,גייצעג-טעברַא ןָא ,גנורַאפרעד ןָא ,םירבח קילדנעצ ַא

 ןומדקה םדא ןופ טלַאטשעג סָאד סיֹוא ךיז טלייש .ןרעבָארעד ןופ זיורבפיוא
 ַא טימ ,טפַאגרַאפ טלעו רעד ןיא ןירַא טערט סָאװ -- שטנעמ-רוא רעד --
 םעד ןופ ,לייה ןייז ןקַאהסױא ךיז טמענ רע .,טייקטשודיחרַאפ רעקידלּפענרַאפ
 ,תושממ ַא ,שי ַא סעּפע ןקיטלַאטשעג ,ןרימרָאפסיױא ןָא ךיז טביוה והובו והות

 ."תישארב; ןופ סעּפע
 ,רעדמערפ ַא .הגולּפ ַא ןופ ןײלַא רעהַא ןעמוקעג .געוו ןיא שטנעמ ַא טייג

 ַא ןָא ןעיירעגעז יד ןיא טּפַאנש ,ןסַאג יד ןיא רע טעשזדנָאלב ,טעילעמשטירּפ
 קנַאב ַא ףיוא ןעמ טגיל טכַאנ עטשרע יד .רבח ַא ןָא ,טניירפ ַא ןָא ,לאוג
 ןגרָאמירפ .טנװֶא .קעװַא טלגָאװ ףָאלש רעד ןוא ,למיה ןטעקַאנ ןרעטנוא

 .גָאט רעטשרע
 ַא ןָא ,לטעטש ןקידנכַאװפיוא םעד רעביא רעדיוו טעקנָאלב ןעמ ,ןעניגַאב

 טביוה ןעמ ,לימ ןיא ,יירעגעז רעד ןיא ןיײרַא ןעמ טלַאפ .המשנ רעד ייב הטורּפ
 -יהשב החדמ זיא ןעמ ,ןגָאװצ .תוחטבה .םיטַאבעלַאב יד טימ ןהנעטנייא ןָא
 ,ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ .יהּפ

 ,ןעמוקפיוא ָאד טעװ ץוביק ַא !טגרָאזעג טשינ ! רבד ןיא ? ןייז טעוו סָאװ
 םייב ןפלעהסירַא טעוו סָאװ ,ןעניפעג רעוו ןיוש ךיז טעוו'ס ,ןייז טעו רע
 ,גָאט רעטייווצ ַא ,ןגרָאמירפ .טנװָא ,ןרעבָארעד

 ןענעז ייז ןוא .ןעמוק ןלָאז םירבח זַא ,לייאעג ןיא ןעילפ עקידנגנירד ווירב
 סָאװ ןטעב ףיוא טּפָאלש ןעמ .ןרעו וצ טקיטשרעד שממ טפַאשגנע יד .ָאד
 ,ליד ןפיוא ,טריזיװָארּפמיא ,טעווערטסיימעגסיוא טנעה ענעגייא יד טימ טָאה'מ
 ,ןפרַאװאוצניירַא עקליּפש ןייק טשינ ,גנע .,ךיק ןיא ךיוא ,קנעב ןוא שיט ףיוא
 -ירפ ןעוועג זיא'ס ןוא טנוװָא ןעוועג זיא'ס ןוא .שוביכ ןופ ןעייוו-סטרובעג יד
 ,ץוביק ןופ ןבעל ןיא גָאט ַא ךָאנ --- ןגרָאמ
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 ןסיורדניא ,ָאד .ךעלרָאּפ ,זייוסעפורג טעברַא רעד וצ ןעמ טייג רָאיַאק
 רעד ןיא .הרבח ַא זיאס :רבח ַא טנגעגַאב רבח א ,שטנעמ ַא שטנעמ ַא טעז

 טושּפ טָאה'מ זַא ,טייז ייב טייז ,טנעָאג יוזַא ןעוועג ןעמ ןיא הריד רעגנע

 טנּפָאװַאב ,יירעגעז רעד ןיא ןעמ טייג טציא .ןטייווצ םעד רענייא ןעזרעד טשינ
 ַא ךָאנ ןעמ טפיוק !ךס ַא ,ךס ַא ןייז ַאד ןלעװ רימ .ןרעבָארעד .,גייצעג טימ
 ןעמ ןָאק סָאװ רעבָא .ךיק רעד רַאפ םילכ עטשרע יד ןייא ןעמ טלדנַאה .געז
 רעד .טוג ןייז טעוו'ס !הנאד ַא רימ ךיוא !סטכער ַא סעּפע ,הריד ַא ןָא ןָאט
 ,טרעטנומ ,רערעכבָארעד הנחמ רעד וצ טסרעהעג וד זַא ,קנַאדעג רעקידרעפָאה
 .וָאסָאלק ןייק ןביירש ןעמ טעװ טנייה ךָאנ ,טקיטומ

 עריא -- תוגולּפ עלַא !טייוו יו יוא ,טייוו זיא יז --- אפוג ווװָאסָאלק ןוא
 טעטש רעביא ,ןילָאװ ןופ ןטנגעג יד רעביא טײרּפשעצ ,טייזעצ ןענעז --- רעטכעט

 -ָארבמָאד רָאנ .ןסױטשרַאפ ,טרעטייוורעד זיא ,עמַאמ יד ,יז ןוא .ךעלטעטש ןוא
 רַאפ ךיז טלגנַאר ןוא ,ריא ןבענ טגיל ,טנעָאג זיא סָאװ עקיצנייא יד זיא עציוו
 ןקיטסעפַאב יײז .טעטש ןיא ןסקַאװ תוגולפ עקירעביא יד רעבָא ,םויק ריא
 ריא וצ .רעטנעצ רעד ,לארשיב םאו רויע ןַא ָאסָאלק זיא ךָאד ןוא ,ךיוא ךיז
 ,ןתולג עריא וצ "םילשורי, יד זיא יז .ןגיוא יד ךיז ןביוה

 סיירפיוא ןוא לַאנקעג רעד ןרָאװעג ןגיוושרַאפ ,טמוטשרַאפ זיא ווָאטָאלק ןיא
 ןעוועג ןענעז'ס ,קַאטרַאט רעסיורג רעד טליטשעגנייא ,ןעיירעכערבנייטש יד ןופ
 טקַאהעגסיױא ,תולוק ילוקב ןעירשעג ,טלביוושעג ָאד ןבָאה רעטעברַא ןעוו געט
 ןדעי ללח םעד ןסיירכרוד ,ןטלַאּפש טגעלפ סיירפיוא רעד .טרעטעמשעצ ,ןזלעפ
 "עגסיוא .רענייטש טימ ענעדָאלעגנָא רענעגעװ ןּפעלש ןגעלפ דרעפ .טנוװָא

 ,ןטנװָא יד ןיא יירעשטשערט ַא טימ ןרעלָאקּפָארַא ךיז ןגעלפ סעקיילָאק עטקידייל

 ,עטעלָאזַאמרַאפ ,עטנערבעגּפָא ןוז רעד ןופ םירוחב ערעזנוא --- ונימולש ישנא
 "נייטש יד ןיא ןעווערָאה ןגעלפ ,סעװשעדָאּפ ענעמוג טימ ךיש -- סיפ יד ףיוא
 טגעלפ --- ןישַאמ-לָאמ יד --- ?עקליבארד; יד ןוא ,רענעגעוו יד ייב ,ןעײרעקַאה

 טגעלפ שיורעג ריא ,ןטייצרַאפ ןופ רעטסנַאמ ַא יוװ ןעּפָאס ,ןעקסַארט ,ןכיירפ
 םעד ןביירעצ ןוא טייו טשינ ןציז ןגעלפ סעטרוחב ןוא ,טפול יד ןדייגשכרוד

 ,עיסעלָאּפ ,ןלױּפ"סערגנָאק ,ןילָאװ ןופ ךעלדיימ ןוא ךעלגניא עשידיא ,ןייטשלזיק
 רעתמא ןַא -- עיצילַאג ןופ ןליפַא ןוא שטיל-שיליוּפ ןופ ,זיירק רעקָאטסילַאיב

 ךיוא :טעברַא ןופ הכולמ רעד ןיא טייקליטש ַא ןלַאפעג זיא טציא .תויולג ץוביק
 ,טעיַאטרַאֿפ יוװ ,טמוטשרַאפ זיא *עקליבַארד , עסיורג יד

 "טיירב יד ּפָארַא טקוק ןביוא ןופ .רענייטש סעּפוק ,חטש רעקימורַא רעד
 ,ןגייווש טנעוו-ןזלעפ יד .,(יירעקַאהנייטש) הבצחמ רעד ןופ גנונעפע ענעסירעגפיוא
 ןיא .ןרָאװעג טרעווילגרַאפ זיא סָאװ ,הרובג רעשיטעטסעיַאמ ַא ןופ טכַארּפ ַא
 ןעמוק ךָאנ ןלעו'ס .תורצוא עצנַאג ןטלַאהַאב ךָאנ ןענעז ןדייוועגניא-דרע יד
 .ייכעט

 ןוא הבצחמ רעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא עטרוחב ַא טציז טציא רעבָא
 ,םורָא ךיז ןעיירד "םייוג, עכעלטע .,קיצנייא ןוא ןײלַא ענייא .רענייטש טקַאהעצ
 ,סעצייל יד טלַאה סָאװ ,רוחב רעד ,ןגָאװ רעקידייל ַא רעטנורַא ךיז טלקייק טָא
 ,טרָאד ןוא ָאד ,עטמַאזנייארַאפ ,ענלצנייא ,ץוביק ןופ רבח ַא זיא
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 ןָאק רע .ןרָאי ןױש ָאד טייטש סָאװ "ץוביקה תיב; רעד זיא טָא ןוא
 "סיוא טעמכ ןרָאװעג רע זיא קירוצ געט עקינייא טימ ,ןלייצרעד ךס ַא ,ךס ַא
 ןטנגעג יד רעביא ךעלעגיופ יװ ןגיולפעצ ךיז ןענעז רעדילגטימ יד ,טקידיילעג
 רע רעבָא ;תושפנ קיצכעז קירוצ םיא ןיא ךיז ןעניפעג דניצַא ,ןילָאװ ןופ
 רעד ןיא םיא טרַאװרעד סָאװ ?ןעגנערב ןָאק ןגרָאמ רעד סָאװ ןסיוו סע ןָאק
 ַא סָאװ ,טרענימרַאפ טרעו טעברַא יד ?לרוג ןייז ןייז טעו סָאװ ? טפנוקוצ

 ,רעקינייו --- גָאט
 ריא טימ : וװָאסָאלק --- לָאצ רעקיטשינ ריא טימ -- וװָאסָאלק זיא ךָאד ןוא

 ,טיקרעדנוזַאב ַא ,סעּפע ןַא ָאד ןַארַאפ זיא'ס ,חסונ-סנבעל ןוא טַאמילק ,עיצידַארט
 ןענעז טֶא .ןח ןקיטרַאנגײא ןַא טפַאשלעזעג רעד ןוא שטנעמ םעד וצ טיג סָאװ
 -סיוא זיא סעשידרעיסקיד'תודוסי סעּפע .טנגעגמוא רענילָאװ ןופ םירוחב יד
 ןוא גנומענַאב ,השבלה ,טלַאטשעג רעייז ןיא :ןזעוו ןצנַאג רעייז ןיא ןסָאגעג

 םוא ךיז טרעק טָא .סָאריּפַאּפ ַא טרעכיוררַאפ ןעמ יו ןפוא םעד ןיא וליפַא
 ,ןרָאיַארַאפ .ןעזעג לָאמַא ןיוש ייז טסָאה וד : ךיז טכוד ריד .,דלעפ ןופ עּפורג ַא
 ןעוועג ייז ןענעז טלָאמעד רעבָא ,עקיבלעז יד ייז ןענעז סָאד ,ןרָאי ייווצ רַאפ

 ...ךס ַא ,ךס ַא
 תארי ַא םורַא ךיד טמענ "ץולחה תיב; ןופ לעװש יד רעבירַא וטסייג

 רעטרעדנוה ,לּפמעט ןטלַא ןַא ןיא טכײלשעגנײרַא ךיז טסלָאװ וד יו טקנוּפ ,דובכה
 טבעווש ןטָאש רעייז רעבָא ,ןעוועג הלוע ןענעז רעטרעדנוה .ןעוועג ָאד ןענעז
 יז יו םעדכָאנ ןיוש ןבילבעג ייז ןופ זיא סעפע ,ללח ןיא טרעיוה ןוא ךָאנ
 ,קעווַא ןענעז

 ןליפַא טייקלקנוט ןיא ךיז טקנוט (+ *לַאנָאיצַאנרעטניא רעטייווצ , רעד
 ןביוא רָאג -- ?לַאנָאיצַאנרעטניא רעטירד; רעד .ןטעב ,ןטעב .גָאט ןטימ ןיא
 ערעייז ףיוא ןגיוצעגסיוא ןגיל ןעגנוי רָאּפ א ,טעװעטסוּפ רע .,טזיילעגפיוא זיא
 טייקלקנוט יד .טעברַא רעקיטכַאנייב רעד ךָאנ ףָאלש ןיא ןעקנוזרַאפ ,סרעגעלעג

 ָאד ךיז ןבָאה ךס ַא .טייקידתודוס ןוא טייקליטש ןיא ךיז טלקיוו ,טרעטסילפ
 רעד וצ ןעניואוועגוצוצ ךיז ידכ רענייב יד ןכָארבעג ;טמולחעג ןוא טעשטומעג

 -כרוד ,ןבעל ןטזיורבעגפיוא ןַא ןֹופ ךליהּפָא ןַא ָאד ךיז טגָארטרעד'ס .טעברַא
 יד ןיא ךיז ןרעגלַאװ ןטרָאד ןוא ָאד .ןדייל ןוא טייקכעלרעייפ טימ ןעמונעג
 ןופ ווירב ךעלקיטש ןטעב יד רעטנוא ןעייטש סָאװ סעקימולק ןוא סנטסַאק
 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ,ןעוועג הלוע ,טבעלעג ָאד ןבָאה סָאװ ,סעטרבח ןוא םירבח
 טקנעב'ס, :טפַאשביל יד סיוא טקירד טרָאװ טמיוצעג טושּפ ַא ,תוגולּפ ערעדנַא
 ,"וָאסָאלק ךָאנ ךיז

 ןטייצ עטוג עקילָאמַא יד ןיא יו רעמיצ-סע ןיא עלַא ןעמוק טכַאנרַאפ
 תמחמ טשינ זיא ןגייווש סָאד .רעקידוועגייווש ַא טנװָא רעד ךֹרודַא טפיול לָאמַא
 ,טייקדימ רענעביוהרעד ןוא טײקטעװעטרַאהרַאפ תמחמ רָאנ ,טײקנגָאלשרעדינ
 ,טלסיירטעגפיױא טרעוו ףוג רעשיצוביק רעצנַאג רעד זַא ,טפערט לָאמַא ןוא
 יו ףיוא ןזיורב ,סיוא ןכערב תוחוכ עטקיטשרַאפ-עטמיוצעג .ךיז טמערוטשעצ

 ,קָאטש רעטשרעביוא רעד : וָאסָאלק ןופ ךַארּפש רעד ףיוא (*



 211 גנוגעװַאב רעד ןופ ףױרַא-גרַאב ! הילע עטפניפ יד

 טצנַאטעג ןעמ טָאה ױזַא טָא ,ױזַא טָא ,לדוקיר ַא ןיא ךיז טזָאל ןעמ ,םערוטש ַא

 זיא סָאװ ,ץנַאט ןופ המשנ יד ויא סָאד .געט ענעגנַאגרַאפ יד ןיא ,לָאמַא
 ןופ ץנַאט א זיא סָאד ,וָאסָאלק ןופ ןזלעפ יד ףיוא ָאד ןרָאװעג טדימשעגסיוא

 רעביא ךיז ןפרַאװ סמערָא .וויטימירפ .אתורכה רעקיטפערק ,רעטנוזעג ַא
 ןייק ָאטשיגנ .םערוטש ןוא הרובג טימ ןטייצ עטוג עקילָאמַא ןיא יו ,סמערָא

 ןוא .רעדירב-רעטעברַא ןופ קיטש רענעסַאגעגסיױא ןייא רָאנ ,ןד ןייק ָאטשינ ,ךיא
 המשנ ןוא ףוג ריא -- עטרוחב עקידנצנַאט ַא דָאהָארַאק ןטימ ןיא וטסעז טָא

 ,תוקיכד ןוא תובהלתה ,ןערב ולוכ זיא
 רקיעב ,רעדיל טגניז ןעמ .רעמיצ-סע ןיא ןעמַאזוצ ,טנװָא ןיא לָאמַא ןוא

 ,דיחיה תריש .ןײלַא טגניז רע .ןוגינ ַא טיצרַאֿפ רוחב רענילַאװ ַא ,עשיסור
 טָא רעבָא ,גנַאזעג ַא טעיַאטרַאפ זיא ןגייוש םעד ןיא ןוא ,ןגייווש עלַא
 ,ךיל סָאד ךיז טעילַאװכעצ ; טפַארק טימ ,חוכ טימ לָאמַאטימ ףיוא סע טלדורּפש

 ,ווָאסָאלק -- תובחר רעסיורג ַא ןופ ליפעג ַא ,ןטייקטיירב ,םיקחרמ וצ טפַאשקנעב
 המוקמב וָאסָאלקו אב רודו הלוע רוד ,ןטייבמוא ,ןעגנורעדנע רָאפ ןעמוק'ס

 ענייא ןפלעהסיורַא ןעמוקעג זיא סָאװ ,רבח רענעי טגָאזעג סע טָאה יװ .,תדמוע

 רעוו --- ."ָאסָאלק ןופ סעּפע ָאד ןַארַאפ'ס, ?ןרעבָארעד םייב תוגולּפ יד ןופ
 טָאה -- רוָאסָאלק ןופ ןביײלברַאֿפ סעּפע טעװ תונולּפ עיינ יד ןיא יצ סייוו

 ,גרָאז ןוא רעטיצ טימ רבח רעטייווצ ַא טקרעמַאב
 -- ןטייצ ןעוועג .רעטרעדנוה ךס א ןעוועג ןענעז ָאד ןעוו ןטייצ ןעוועג

 רעבָא ,זיוה ןצנַאג םעד ןיא תושפנ ןעצ : עטלייצעג ,םידיחי ןבילבעג זיא ןעמ ןוא
 זיא טכענ עטלַאק עקידרעטניוװ יד ןיא .וזָאסָאלק ןעוועג סע זיא טלָאמעד ךיוא
 -- טעמ יתמב .,ןעגנוזעג טָאה'מ ןוא גנַאל ןהעש ןסָאלשעגנעמַאזוצ ןסעזעג ןעמ

 ,טקערטשעגסיוא ,ןּפָא ןעוועג ןענעז סמערָא יד רעבָא ,ןבילבעג ןעמ זיא קיניײװ
 ןױלב ןבילבעג ןענעז קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ טָא .ךס ַא ןעמענוצפיוא טיירג

 ,טלָאמעד ךיוא ןוא .טמַאזנײארַאפ ,ןײלַא ,רענייא רָאנ רעטעּפש ןוא ,םירבח ייווצ
 ןעועג סע זיא טלָאמעד ךיוא -- טעקנַאלבעגמורַא ךיז טָאה שטנעמ ןייא ןעוו

 ,ןוָאסָאלק
= 

 :עשרַאװ ,11 אלרַא וצ טנָארפ-שוביכ ןופ סעמַארגעלעט עטצעל
 בוכורובא ץוביק ןופ םירבח 5 ןֹופ הגולּפ ַא ,"טרעבָארעד, שזדָאל ---

 ,טָאטש ןיא ןעגנורדעגניײרַא זיא "דחואמה
 ןעקנָאלב "הינודרוג, ןופ םירבח זַא ,ןעגנַאלק ןעגנַאגרעד ןענעז'ס --

 ,ןעמענוצנייא יז ידכ טָאטש רענעי ןיא םורָא
 ךָאנ זיא'ס .ןירבָאק ןיא טּפַאכעגניירַא ךיז טָאה ץוביק רעשיצולח ַא --

 ,רָאסָאלק רעדָא "הירחשא :רערעכָארעד רעד זיא'ס רע רָאלק טשינ
 .?"ריעצה רמושה, ןופ םירבח -- רערעבָארעד יד .ןלַאפעג קעװַאלצָאלוװ --

 (=,רו ,וו ,וו ןופ הגולּפ ַא ןופ םוקנָא ןגעוו ןעמ טעדלעמ ווָאטסוגיױא ןופ
 ןרעדָאפ סָאװ ,ףינס ןשיצולח ןופ םירבח יד טימ ךוסכיס ַא .("ריעצה רמושה,)
 ?ןייז טעװ סָאװ .טא ןקיזָאד םעד ףיוא "יח לת; ןופ טכער סָאד

 ףילהָאװ ,עשראװ ,עגליװ ; תובית ישאר (*
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 ןופ טָאטש-טּפיוה עקילָאמַא יד ,שטיװעצַאוװיא סײנַארעביא טריּפוקָא --
 .(עיצַאּפוקָא עטרעפ יד ןיוש זיא סָאד : גנוקרעמַאב) ,"הירחשע

 תעל ָאד ךיז טניפעג םירבח רעװָאכָארג ףניפ ןופ הגולּפ ַא ,ןימָאלָאװ ---
 ,גנוקרַאטשרַאפ ַא ןעמוקנָא טעװ בורקב .התע

 "הינודרוגא ןופ טנעה יד ןיא --- ַאילָאװ-ַאקסנודז --
 ,םירבח-"הינודרוג, ךרוד טרעבָארעד ץיוװָאנסָאס ---
 יד ןבָאה ייז זַא ,ןעניימ ,ןידנעב ןיא "דחואמה בוכורוב ץוביק, ןופ ---

 ,ץיוװָאנסָאס ףיוא הקזח
 ...ןייק ,םלעכ ןייק ךיוא ,ןילבול ןייק טזָאלעגסױרַא ךיז טָאה'מ ---

 יד .ןטקנוּפ ענעדישרַאפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעמונעג ךיז טָאה'מ ---
 ערעדנַא טימ ןסױטשנעמַאזוצ רַאפ ארומ טָאה'מ ,דוסב ןטלַאהעג ןרעוו ןעמענ
 ,םיצוביק

 טמיטשַאב זיא סָאװ ,ענדָארג ןריאוקַאװע ןביוהעגנָא טָאה ?יח לת; --

 "ךרדב, ץוביק ןרַאפ ץַאלּפ-סטעברַא ןַא יו "ץולחה זכרמ, ןכרוד ןרָאװעג
 ,(?ריעצה רמושה;)

 ."הירחש, ןופ הגולפ א ןגָאלשרעד ךיז טָאה ןַאימשָא ןייק ---

 ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא םישוביכ ןופ טייק יד ךיז טיצ ױזַא טָא

 ,טיקידרעּפָאה ןופ ליפעג ַא טימ ןעמונעגכרוד זיא ?ןרעבָארעד, סָאד ,ןליוּפ ןופ
 טקוצרַאפ ןרעוו ןלעוװ ןטקנוּפ עלַא ןוא -- לייו ַא ךָאנ .ןוחצנ ןוא ץלָאטש

 טשינ טעוו'ס ןוא ןעמוק ןלעװ געט .,"ץולחה , ןופ ןטיטעּפַא-עיזַאװניא יד ךרוד
 ,ןרעבָארעד וצ ץַאלּפ לקיטש ַא ןביילב

 תורושב ןָא רדסכ ןעמוק סע .עיזַאװניא יד ןָא ךָאנ טייג לייוורעד רעבָא
 -"ץולחה, ןוא סעיצנַאטסרןַאב רעביא םורַא ץלַא ךָאנ טרָאפ ןעמ .שוביכ ןופ
 ,טקיטעזעג טשינ ךָאנ זיא גנַארד רעד .טכוז ןעמ ןוא טרעדנַאװ ןעמ .םיפינס

 רע זיא גנַאל ןרָאי .ףָאלש ןופ טעכושטעגסיוא ךיז טָאה זיירק רענליוו
 טָאה ןבעל יינ ַא .טייקיטעט רעשיצולח רעקידלדורּפש רעד ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג
 טָאה סָאװ ,ענדָארג-קָאטסילַאיב ןופ טנגעגמוא רעד ןיא ןּפַאלק ֹוצ ןביוהעגנָא
 סָאװ םיצוביק .הרשכה רעװָאנָאזעס ,רעקידרעמוז רעד ןופ טסואוועג זיולב

 ,שרַאמ-סגנורעבָארעד ןיא קעװַא ןוא טּפַאכעגפיוא ךיז ןבָאה ,טרעווילגעג ןבָאה
 -רעבָארעד רעד ןיא שירעגיז ןעמוקעגסיױורַא זיא סָאװ ,"ריעצה רמושה;, םעד ךָאנ

 םירבח עריא .לזמ ריא ןריבורּפסיוא "הינודרוג; טזָאלעג ךיז טָאה ,המחלמ
 ךיז ןבָאה ןוא ןרָאװעג ןגיװשטנַא ןענעזס .ןטנגעג ענעדישרַאפ ןיא ןרעדנַאװ
 עשירמוש ןוא עשיצולח יד ןשיווצ ןעגנובייר יד -- ןצנַאגניא טינ -- טלעטשעגּפָא
 "הינודרוג, ךיוא .םיכוסכיס עיינ ןכערבסיוא ןלעװ םתסה ןמ רעבָא ; םיצוביק
 -- "שי, ןטימ רעמ טשינ ךיז טנגונַאב ןעמ -- ןמיס ַא .ןפמעק ןבױהנָא טעוו
 םירגוב יד רַאפ עגַארפ-לרוג ַא זיא הרשכה יד לייוו ,טָאה'מ סָאװ םעד טימ
 ,גנוגעווַאב רעד ןופ

 רָאּפ ַא טײלגַאב ןעמ .סעקינצוביק רָאּפ ַא ןעייטש עיצנַאטס:ןַאב ןייא ףיוא
 טצונ .גוצ ןפיוא טרַאװ ןעמ .ןטקנוּפ עיינ ןּפַאכרַאפ וצ קעװַא ןעייג סָאװ ,םירבח
 עטרַאקידנַאל עקידנעגנעה יד טרידוטש ןעמ ןוא טייצ יד סיוא לייוורעד ןעמ
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 טרעּפמַא'מ ןוא טכוז'מ ,ןפָא ךָאנ ןעייטש סָאװ ךעלטעטש טרעטשינ'מ .,ןלױּפ ןופ
 { ךיז

 ! עגווַאר ַאזַא !לַאדנַאקס ַא

 ! וָאסָאלק טימ זיא סָאװ ? ןכתיה ? שטייט'ס ---

 !טשינ טייעס !טסיזומוא רעבָא ,טוװאורּפעג ,טוואורּפעג טָאה'מ --

 ...ךעלטעטש טימ טעװעקיּפעגנָא ,ריא ףיוא רעייפ ַא -- עיצילַאג ןוא --
 ?"ץולחה, ןטימ ןטרָאד זיא סָאװ

 -- -- -- .עיצילַאג ףיוא ןייצ ענייז ןיוש טפרַאש "בוכורוב ץוביק, ---
 .עיצילַאג ןוא ןליוּפ ןשיווצ המחלמ ַא ןכערבסיוא ךָאנ טעוו'ס --

1 

 ןופ גנוגעװַאב רעשיצוביק רעד ןיא טזיורב סָאװ עיגרענע עטמיוצעג יד

 ,ןדָאלסױא ןענָאק סע ןעמ טעװ ואוו -- ןערב- שוביכ רעד ,סָאטַאּפ רעד ,ןלױּפ
 רעד .טּפַאכרַאפ ןיש ךָאד ןעמ טָאה -- עלַא טעמכ -- טעטש יד ?ןעקנעל
 סָאװ ,טנַאװ רענרעזייא רעד ןיא ןָא טציא ךיז טסיוטש עיסנַאּפסקע רַאפ טסול
 ןטנָאירָאה יד גנע טכַאמ סָאד ,דנַאל ןופ דנַאל ,הנידמ ןופ הנידמ ּפָא טלייט

 יד ייב ןטקנוּפ יד ןליפַא טרעבַארעד ןעמ .גנואווש םעד ,ןעלגילפ יד ּפָא טקַאה
 יב טרעטשינ "יח לת; .עטיל ןבעל טרָאה ,ןַאיצנעװס ןוא ןַאימשִא : ןצענערג
 ןליוו ַא ןַארַאפ .,דנַאלשטיײד ןופ ץענערג רעד ייכ ןגיל סָאװ ,ךעלטעטש יד
 רעד רעביא טנעָאנ ױזַא ןענעז סָאװ םיצולח יד ֹוצ טנַאה ַא ןקערטשוצסיוא
 רערעדנא רעד ןופ ענוװַאק ןוא טייז רעד ןופ קסניווד זיא טנעָאנ יו .ץענערג
 רעסיורג רעד ןיא ןטנגעג ערעדנַא יו ןענַאדנופ רעטנענ ךָאנ ןענעז ייז .,טייז
 ,געוו ןייק ָאטשינ זיא ןיהַא .רעדורב ,ןייג טשינ וטסעװ ןטרָאד רעבָא .ןליוּפ

 טשינ ךָאד זיא סָאד :שרעדנא סעּפע ןיוש זיא -- וצ םורד ֹוצ רעבָא
 רעשיצולח רעד ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא הציחמ יד .עיצילַאג יוװ רעמ
 עיצילַאג טימ ,ונ ,טפרַאדעג טשינ סע טָאה רענייק ,ױזַא םתס .אפוג גנוגעוװַאב

 ןטימ ןכַאמ םולש טשינ ךָאד ןָאק ןעמ ."ןבעג הצע ןַא ןיוש ךיז ןעמ טעוו,

 ףיוא ,סָאבעלַאב ַא ןָא "טעטש ןרעגלַאװ ךיז ןלָאז, ןטרָאד דָארג זַא ,קנַאדעג

 ,רקפה
 :ןגערפ ןייא ןיא ךיז ןעמ טלַאה םיצוביק יד ןיא

 ? עיצילַאג וצ רעדָא זנוא וצ ,יז טגנַאלַאב ןעמעוו וצ --- עוװָאליװישזדַאר ָא-יד
 ּ וָאיעשזדָאמ ןוא ? ץיוװָאטַאק ןוא

 ַא ןופ חוכ ןטימ טסוליסגנורעבָארעד יד ןעמיוצ וצ רעווש ןייז טעוו'ס
 ריא ןיא ןיוש ךיז ןזייװַאב'ס ; ןלַאפנייא ףוס לכ ףוס טעוװ יז .הציחמ רעכעלטסניק

 טָאה טָא .ןצענערג יד ייב ףיוא ןצָארּפש ןטקנוּפ עשיצוביק ,ןטלַאּפש ,סענורַאּפש
 יונעג טשינ סייוו ןעמ סָאװ ,דנַאל לקיטש ַא ףיוא טצעזאב "בוכורוב ץוביק, ךיז

 עיצילַאג ןיא טרעקנַארַאפ ךיז טָאה תוגולּפ יד ןופ ענייא .טרעהעג סע ןעמעוו וצ
 טכו'מ .רעטייו ,רעטייו ןגיוא יד ןיוש טפראו'מ רעבָא ,המצעו הדובככ

 ? ןיהַא ןייג ןעמ ןָאק יצ 1 א ? גיצנַאד חוכמ זיא סָאװ ןוא : *םי םוצ גנַאגסיוא, ןַא
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 ,עילָאװַאּפ רעבָא ,"ונחיו ועסיו; םעד ןָא ןטלַאה םישוג עשיצוביק יד
 סָאװ תועידי יד .,ןּפַאכרַאפ וצ טרָא לקיטש ַא ןיפעג ןוא הירב ַא ייז .ךעלעמַאּפ

 סָאװ ,רעטרע יד ףיוא ןלַאפכרוד ןוא ןעגנוכיירגרעד ןופ ןלייצרעד ןָא ןעמוק
 ,ךיז ןציירק עיצַאנגַאטס ןוא סקואוו .,רעטייוו טוואורּפ ןעמ .טרעבָארעד טָאה'מ

 ןעמ טסיוטש ןטרָאד ןוא ,סיוא ךיז ןעמ טרעטיירב ,ךיז ןעמ טקיטסעפַאב -- ָאד
 .ןעמ טסקַאװ ךָאד ןוא ,גנונעקיילרַאפ ןוא טייקדמערפ ןופ רעיומ ַא ףיוא ןָא ךיז
 ןסיג וצ קירבַאפ ַא ןיא : ןגייווצ עיינ ,סעיסעּפָארּפ עיינ ןיא ןייא ךיז טסייב ןעמ
 סקעז ןּפַאלק ץוביק רעשודָאל ןיא .דיירק ןופ ןלַארעגימ ,סענימ-ןליוק ,ןזייא

 -ַארַאב ; םירבח טרעדנוה עטשרע יד וצ דלַאב ןיוש טייגרעד קצול ,ןענישַאמדיינ
 ;80 -- וָאכָאטסנעשט ;םירבח ןעצ ןוא טרעדנוה רעביא ןיוש טָאה שטיוװָאנ
 ,היוטנ הדי דועו ,60 ןיוש טלייצ --- וװָאסָאלק ןופ הגולּפ עטסגניא יד --- קסירב

 -גָאװ ערעייז ןופ ןעורּפָא ךיז ןלעװ םיצוביק יד -- ןעמוק ןלעװ געט ןוא
 רעד ךָאנ םעטָא םעד ןּפַאכּפָא טעוו גנוגעװַאב יד ןוא ,לייוו ַא ךָאנ .ןשינעל
 ןעמענרַאפ ,ןקיטסעפַאב ךיז ,ןעלצרָאװ ןגָאלש טעװ ןעמ .גנורעבַארעד רעסיורג

 ,םירבח עיינ ןריברָאסבַא ןוא ןגייווצ-טעברַא

 טימ ןוא ךעלסיבוצ ןעלצרָאװ טגָאלש ןעמ ,עקַאט ךיז טקיטסעפַאב ןעמ ןוא

 רעד ףיוא טייטש'מ .,גנוטכַא טיג ןוא טקוק סָאװ גיוא ןַא ןַארַאפ .טייקרעכיז
 .ךַאוװ

 יד סָאװ ,וָאכָארג וליפַא .םיצוביק יד טײלגַאב ןסקַאװ ןֹופ ליפעג ַא

 ןכַאלּפָא ,לוטיב טימ ריא וצ ןעיצַאב ךיז ןגעלפ תוגולּפ "עקידנרעדנַאװ, ערעדנַא
 ,"פילידיא רעשיטַאבעלַאב, ריא רעביא ןסַאּפש ,םירעיוּפ יד --- םירבח עריא ןופ
 יז ךיוא -- טייקיאור רעכעלטפַאשטריװדנַאל ריא ןופ ןובשח ןפיוא ןענעמכח ךיז

 ןטעברַא'ס .ןרעבָארעד טזָאלעג ךיז ןוא תומא 'ד יד ןופ ןסירעגסיױרַא ךיז טָאה
 ןיא טקיטפעשַאב ןענעז ערעדנַא ,עשרַאװ םורַא ןוא ןיא םירבח עכעלטע ןיוש
 ןינב רעד .סעטרבח ןוא םירבח 75 ווָאכָארג טלייצ גָאט וצ טנייה ,ןימָאלָאװ

 .בורקב רָאג ןעמוק יאדווַא ןלעװ ייז .םיצולח ךס ַא ףיוא טרַאװ ןוא טייטש

 גח םעד ןרעייפ ריא וצ ןעמוק לָאז'מ ןדַאלעגנייא וָאכָארג טָאה לייוורעד

 יד ףיוא ןרָאװעג קיטייצ זיא האובת יד .טינש ןופ בוט-םוי םעד -- ריצקה
 שטנעמ רַאפ ןסע ןייז טעוו'ס .ןדיינש וצ ןָא יז ןעמ טבייה דלַאב ןוא רעדלעפ

 טָאה עשרַאװ ןופ טנגוי עשיצולח יד .בוט-םוי ריא טרעייפ ווָאכָארג .המהב ןוא
 טימ -- רעוו ,סופוצ -- רעוו ,בוט-םוי םוצ זייווהנחמ טמָארטשעג ,ןגיוצעג
 סָאד טקיטעזעג ןוא ףיוה םעד ,רעדלעפ יד טקוקַאב ןבָאה טסעג יד .,ןַאּפשעג
 רענעגייא ןופ בוט לכמ --- שיט ַא .טײקשיטַאבעלַאב רעשיצולח רעד טימ גיוא
 ןרילָאק ןופ ללש ַא .ןעמולב עקידנקעמש ןוא קינָאה ,ךלימ ,טסכיױא : עצַארּפ

 סָאד .טעברַא רעשיצולח:-שידיא ךרוד ץלַא .םילכאמ םינימ ענעדישרַאפ ןוא
 סױרַא זיא ,ןזיירק ןיא דרע רעד ףיוא טצעזעצ ךיז טָאה סָאװ ,קלָאפ עשיצולח
 -םוי םעד טרעייפעג םיצולח ןבָאה דרע רעדמערפ ףיוא .ץנעט ןוא גנַאזעג טימ
 ,טינש ןוא דלעפ ןופ ,עינַאװערָאה ןוא ימ ןופ בוט

 {(19231 ,ד"כק--ג"כק "דיתעה")
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 ) , :שידיא

 ?ןגיל ַא ךַאז עצנַאג יד ןיא רשפא

 ?ןגיל ַא ךאז עצנַאנ יד זיא רשפא

 ? םייוו רעוו
 ,טרעדעפעג םינ ךיז רָאנ ךיא בָאה רשפא

 ? םייווש ןיימ טימ ןטרָאג םעד ןטעכברַאַאב

 געטיטינש עסייה עגנאל יד ןיא רשפא

 ,לָאטנייק רָאג טָאה

 ,סעּפָאנס טימ לופ ןגָאװ ַא ףיוא ,ןביוא

 ?לוק ןיימ ךיוה ןעגנולקעג טינ

 טקיניירעג םינ ךיז רָאנ ךיא בָאה רשפא
 םיוש ןסייוו םניא
 ,ןיימ תרנכ ,ָא ...תרנכ יולב ןופ
 ? םיורמ ןיא רָאג רעדָא ,ןזעוועג רָאװ ןיא ומזיב

 םיצוביק יד ופ תוצעומ יד ךָאנ

 ןענעז םיצוביק יד .לעטשנעמַאזצ-ןשטנעמ רעד טרעדנעעג ךיז טָאה'ס
 ,םיצוביק יד ןיא טעברַאעג גנַאל-ןרָאי טָאה רעכלעוו ,רוד רעד .רעגניא ןרָאװעג
 עייג ןָא ןעמוק'ס .ןדניװשרַאפ וצ ןָא טכיוה -- ןרָאי יד טול ךיוא רערעטלע
 יד ןופ ןעמוק סָאװ יד ןופ טנעצַארּפ רעד טרעסערגראפ ךיז טָאה'ס ,ןטכיש
 ענעגיוצרעד טפלעה ַא ץוביק רעהבוסולק טגָאמרַאֿפ טָא .ןעגנוגעװַאב-טנגוי
 זיא יװַא .םירבח-"טייהיירפ, עּפורג עסיױרג ַא ץוח ַא ,"ריעצה-ץולחה, ןיא
 ,םיצוביק ערעדנַא עלַא ןיא "רעונ תועונת יאצוי, ןופ טנעצָארּפ רעד ןסקָאװעג
 ַא ךיוא ,ָאווינ-סגנודליב ןרעכעה"וויטַאלעד א ןקרעמַאב וצ ךיוא רעבירעד זיא'ס

 .שיאערבעה ןופ שינעטנעק ערעסערג

 ,ּפַאנק -- ךעלטפַאשטריװ ,טקרַאטשעג םיצוביק יד ךיז ןבָאה לעיסנַאניפ
 ןענעז עיינ ןייק ,ןטיציפעד ערעסערג ןרָאװעג טקעדעג ןענעז רעמוז ןופ ךשמ ןיא
 עסיוועג ןפַאשעג ךיז ןבָאה תונולּפ ענלצנייא ןיא ,ןרָאװעג ןפַאשעג טשינ
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 -סטעברַא רעד ןסקָאװעג זיא'ס ,רעטניוו ןקידנעמוקנָא םוצ ןוורעזער עלעיסנַאניפ
 זיא ןטקנוּפ ענלצנייא ןיא .טֹרָא ןדעי ןיא ןטייקכעלגעמ-סטעברַא ןוא חוכ
 יד ןיא טקיטסעפרַאפ ,חוכ רעשירַאטעלָארּפ רעקרַאטש ַא ןענַאטשעגפיוא
 רעד טימ ןסָאמרעסיװעג ןדנוברַאפ ,טעברַא ןיא טלצרָאװעגנייא ,ןקירבַאפ

 ,טָאטש ןיא טפַאשרעטעברַא
 יד ייב .קידנקידירפַאב טשינ ןענעז ןעגנוכיירגרעד עכעלטפַאשטריװ יד

 "נידַאב-סגנוניואוו ערעסעב ןיא ןבעל וצ ךעלגעמ זיא ןעלטימ-טלעג ענענַארַאפ
 -רוטלוק עלַאמינימ יד ןקידירפַאב ךיוא ןוא ןרענרעד רעסעב ךיז ,ןעגנוג
 ץנַאג םירבח יד ןבָאה טפַאשטריװ ןוא גנונדרָא ןופ דוס םעד .ןשינעפרעדַאב
 רעד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג תוצעומ יד ןיא רעבָא זיא'ס .טנרעלעג קיניײװ
 ,ךיק ,הריד ןופ ןגַארפ יד ךָאנ ןענעז לָאמניק .ןרעדנע וצ דנַאטשוצ םעד ןליװ
 ױזַא ןרָאװעג טלעטשעג טשינ -- טייקכעלמעוװקַאב ,טייקנייר ,גנונדרָא ,גנודיילק

 טקנוּפ-דנעוו ַא רַאפ ןעייטש רימ :רָאלק זיא'ס .טנייה יו ,טיירב ןוא טסעפ
 ,םיצוביק ערעזנוא ןופ תודוסי עכעלטפַאשטריװ יד ןרעסעבסיוא םוצ

 שוג ןדעי טלדנַאװרַאפ טָאה םישוג יד ןופ גנוטײרּפשסיױא עסיורג יד
 יד ןיא טרעדָאפעג טָאה עיסנַאּפסקע יד .םירבח רעטרעדנוה ןוֿפ הנחמ ַא ןיא

 ןוא ףליה עקיטייזנגעק רעמ ,עיצַאזינַאגרָא רעמ -- ץוביק ןדעי ןופ ןעמַאר
 ףליה ןליײטרַאפ וצ טייקיטיונ יד ,הילע ןופ ןגַארפ יד ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ

 ,(ןטקנוּפ עיינ ןרעבָארעד) "שוביכ, ןופ טעברַא יד ,תוגולּפ עטעדנירגעג-יינ יד
 גנוריפנָא ןופ םינינע ,םירבח ןריפרעביא ןוא טײקיזָאלסטעברַא ןופ ןעמעלבָארּפ
 טרעדָאפעג טָאה סעלַא סָאד -- רעטרע יד ןיא גנוטייל רעכעלטפַאשטריװ ןוא
 ךיוא ןרעסערגרַאפ ןוא ,ץוביק ןופ ןענַאגרָא עקידנריפנָא יד ןקרַאטשרַאפ סָאד

 ,םיצוביקה תויוריכזמ יד ןופ טכער יד
 ןוא טײקמַאזכַאװ ערעסערג א ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה תוצעומ יד ןיא

 סָאװ ,םירבח יד ןופ טײקכַאװש יד קידנעעזנייא .ףינס ןשיצולח םוצ סערעטניא
 ,גנואיצרעד ןוא גנוטיײרַאברָאפ רעיונעג ַא ןָא סלייטנטסרעמ םיפינס יד ןופ ןעמוק
 טייקיטעט רעד ןופ טייקיטכיוו יד ןייטשרַאפ וצ רעמ ןביוהעגנָא םיצוביק יד ןבָאה
 ,םיפינס עקיטרָא יד ףליה וצ ןלעטש ךיז טייקטיירג ַא ןזיװַאבסױרַא ןוא ףינס ןופ
 רעד ןיא טעברַא ןופ טייקיטיױנ יד רעמ ךָאנ ןרָאװעג טלוב ךיוא זיא ױזַא

 ןרָאי עגנוי רָאג יד ןיא ךיוא ,סנטייצַאב ידכ ,גנוגעווַאב -טנגוי רעשיצולח
 ןשיצולח ןקיטפנוקוצ רעייז וצ רעדניק עשידיא ןסַאמ ןטיירגוצוצ ןבוהוצנָא
 ,ןרָאװעג ןענַאטשרַאפ דימת זנוא ייב ןענעז ייז ,ןתמא עטושּפ ןענעז סָאד ,ןבעל
 ַאזַא טציא ןקעדַאב סָאװ ,םיצוביק יד ,ןרָאװעג ןָאטעג גונעג טשינ לָאמנייק
 ןרעקַארַאפ ןפלעה וצ ןעמונעגרעטנוא טציא ךיז ןבָאה ,ןלוּפ ןיא חטש ןסיורג
 ןלעװ יצ .,טנגוי ןוא גנֹוגעװַאב רעשיצולח רעד ןופ דלעפ עטזָאלרָאװרַאפ סָאד
 !ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה ייז סָאװ ,ןליפסיוא ייז

 םוטעמוא זיא ("הרשכה עטשימעג,) "תברועמ הרשכה, ןגעוו חוכיוו רעד
 ,חרשכה ןוא "ץולחה; ןיא עגַאל רעד ןופ גנורעלקפיוא רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג
 סע טעװ יװ ,תוקפס עסיוועג טצָארּפשעגסױרַא ןבָאה טרָאד ןוא ָאד שטָאכ ןוא
 ענעגיוצרעד ,ןּפורג טנגוי ענעדישרַאפ ןופ ןשטנעמ ןענָאק סע ןלעװ יװ ,ןייז
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 ןעמַאזנימעג םוצ הרשכה:ץוביק ןיא ןצלעמשנעמַאזוצ ךיז ,טייקרעדנוזַאב וצ
 טעמכ .,עטלצנייארַאפ רעבָא עקיטכיוװ ,תוקפס רָאנ ןעוועג סָאד ןענעז -- ןבעל
 "עגנָא םיצוביק עשיצולח-ןײמעגלַא יד ןופ תוצעומ עלַא ןיא זיא קימיטשנייא

 ןבעל סע ןכלעוו ןיא ,הרשכה'ץוביק ןקינייא םוצ -- געװ רעד ןרָאװעג טקרעמ

 "עג ,ןסָאלשעגּפָא ןוא טלייטעצ טשינ ,"םַאטש, ןופ קיגנעהּפָאמוא ,םירבח עלַא
 ,ןבעל ןיא טקינגייא

 ףיוא ןרָאװעג טלעטשעג ףרַאש זיא תירבע וצ גנַאגרעביא ןופ ענַארפ יד
 זיא "יח לת; ןופ הצעומ יד .ץוביק ןופ םירבח יד ךרוד ךיוא ,תוצעומ יד
 ןענעק סָאד זיא עוָאסָאלק ןיא ; שיאערבעה ןיא ךעלסילשטיוא טעמכ ןעמוקעגרָאפ
 ןיא ָאטשיגנ זיאס .טלעפ שיאערבעה ןדער סָאד רעבָא ,ןסקָאװעג שיאערבעה
 "ַאלק ןכלעוו טימ ,ןכַאז ןרעדנע וצ גנַארד רערענָאיצולָאװער רענעי טקנוּפ םעד

 ,עװָאסָאלק ןופ יאנג םוצ ןרעװ טנכייצרַאפ סע לָאז .ללכב סיוא ךיז טנכייצ עווָאס
 הצעומ עטנעָאנ יד -- ןימרעט ַא טמיטשַאב טָאה קצול ןיא הצעומ עקיטציא יד
 ,ןפָאה וצ זיא'ס ?הטלחה ריא ןכערב עװָאסָאלק טעװ יצ .תירבע ןיא ןייז לָאז
 ,ןייג זַא

 םוטעמוא סולשַאב רעד ןרעוו טנכיײצרַאפ זומ ןגָארפ-סטפַאשטריוו ןיא
 2 ןופ לָאצּפָא ןרעלוגער ַא ןיא טײטשַאב דוסי רעד .ןוכסח-תפוק רעד ןגעוו
 טעדנירג סָאװ ,הפוק רעד ןיא הנולּפ רעדעי דצמ הסנכה רעד ןופ טנעצָארּפ
 ,רעקידנעטש ַא זיא לָאצּפָא רעד ,םוא טשינ ךיז טרעק טלעג סָאד .שוג ןדעי ייב ךיז
 ןופ דוסי ןפיוא ןרינָאיצקנופ עסַאק יד ןָא טביוה --- ןטַאנָאמ יירד ןופ ףוס םוצ
 סױרַא טיג עסַאק יד ,וצ טגייל זכרמ רעד סָאװ רעטלעג יד ןוא רעטלעג עריא
 -ָארּפ וצ רעטנעצָארּפ ןָא ןענימרעט עטמיטשַאב ףיוא תואולה זיולב תוגולּפ יד

 טרעה זכרמ רעד ךיוא .וװ .ַא .א ןטַאטשרַאװ ,יירעקעב ,הריד :ןקעווצ עוויטקוד

 וצ טימ טפלעה רָאנ ,עציטש טלַא ןּפורג ענלצנייא יד רעטלעג ןבעג ֹוצ ףיוא

 תוצעומ עלַא .תואולה ןופ דוסי ןפיא סעסַאק עשיצוביק יד ןקרַאטשרַאפ
 -געמ ַא ןוא טייקידנעוװטיונ ַא סלַא ןעמונעגפיוא ןעגנורעדנע עקיזָאד יד ןבָאה
 םורֲא רָאי א ןיא רימ ןלעװ -- ןעגנולעג וואורּפ רעד טעװ ןוא .,טייקכעל
 ןפַאש ןוא בַאטשסַאמ-סדנַאל ןיא סיוַאב םעד םיא םורַא ןריפרעטנוא ןענָאק
 .עסַאקירָאּפש ןוא -ייל עלַארטנעצ עשיצולח יד

 ,םישוג עסיורג וצ גנַאגרעביא םעד ןענעכיײצַאב תוצעומ יד : לכה-ךס ןיא
 ךיוא ןיוש ףרַאד'ס .,ןבַאגפיוא עלערוטלוק ןוא עכעלטפַאשריװ עטגייווצרַאפ טימ

 טעװ סָאד .,בַאטשטַאמיסדנַאל ןיא גנוקינייארַאפ יד ןפַאש רַאפ ןרעוו טגרָאזעג
 םיצוביק יד ןופ עיצַאזינַאגרָא ןוא הרשכה-תקלחמ רעד ןופ טריגיבמָאק ןייז ןזומ
 ,ןײלַא

 זיא ןילָאװ ןיא : םיצוביק עשירמוש יד ןגעוו ןכירטש ערעדנוזַאב רָאּפ ַא
 יו ךעלמיטסקלָאפ רעמ םיצוביק עשירמוש יד ןופ לעטשנעמַאזוציןשטנעמ רעד

 עשיצולח, יד ןיא סָאװ ,רעבלעז רעד טעמנ ןוא --- ןליוּפ ןופ ןלייט ערעדנַא ןיא
 ,גנוגדרָאנײא ןוא טייקנייר רעמ ָאד זיא םיצוביק עשירמוש עלַא ןיא ."םישוג
 יד :טנַאזירָאה ןגנע ןַא ןקרעמַאב וצ רעבָא זיא'ס .טײקכעלמעװקַאב רַאפ גרָאז
 טייקטיירב יד טלעפיס ןוא ,י"א ןיא ןוא ָאד ,ץוביק רעייז רקיעב ןעעז םירבח
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 ,בַאטשסַאמ-סדנַאל ןיא ,סעצנַאג סלַא ץוביק ןשירמוש ןופ ןליפַא םענרַאפ ןופ

 ןשיווצ זיא רעבירעד .םענרַאפ ןצנַאג םעד ןיא וטפיוא ןשיצולח ןופ טדערעגּפָא
 ךיוא ןענעז'ס .גֹרָאז ןוא ףליה עקיטייזנגעק רעקינייו םיצוביק עשירמוש יד
 םיניערג ןָא "תורוד, עשירמוש עיינ טריפעגנייא ןרעו סע ואוו ,רעטרע ָאד
 ,םירבח עטוואורּפעגסיױא עקידרעירפ ןופ

 ןעמ זַא ,תורקפה ןופ גנוגעװַאב יד ןטיהוצּפָא ןעגנואימַאב ערעזנוא עלַא
 טשינ ןוא ףינס ןיא קידנטעברַא טשינ הרשפה ףיוא ןרָאפ ןענָאק טשינ לָאז
 טשינ ןעלטימ עפרַאש לעיצעּפס ןָא ןלעוװ ,ךעלטרָאװטנַארַאפ םיא רַאפ קידנעייז
 םירבח ליפ רעייז ָאד ןענעז םיצוביק עשירמוש יד ןיא סרעדנוזַאב .ןעגנולעג

 טימ ןעגנואיצַאב יד ןסייררעביא :געװ ןייא רָאנ ןבילבעג זיא'ס .םירושיא ןָא
 םורַא ױזַא ןציטש ןוא םירושיא ןָא םירבח ףיוא ןעמענ עכלעוו ,םיצוביק יד
 טקידנע סָאד זַא ,עיטנַארַאג ַא ייב רָאנ ןוא -- ?ץולחה;, ןיא געוו-רקפה םעד
 .עטלַא סָאד ןרידיווקיל ֹוצ ,ךיז

 טייקטנעָאנ עשירבח רעמ ןפָארטעג םיצוביק עשירמוש יד ןיא רימ ןבָאה ךָאד

 רעד ןופ לייט סלַא ןוא גנודניברַאפ ןיא ךיז ןעלקיװטנַא וצ טייקטיירג ןוא

 טגעלפעג ןרעוו ןפרַאד ןעגנודניבראפ עקיזָאד יד ,גנוגעװַאב רעשיצולח רעצנַאג
 ,טלקיװטנַא ןוא

 ,((1932 רעבמעװָאנ ,"תועידיג)

 א מ לט יט .ש

 "יאמדקאה ץולחה,

 (?רעקימעדַאקַא ץולחמ)

 "ךיעצה ץולחה, ןוא "ץולחה; םעד ןופ גנוגעװַאב-ןסַאמ רעד טימ לעלַארַאּפ
 -מורַא טָאה רע .,"יאמדקאה ץולחה; רעד ךיוא טריטסיזקע ץינעמערק ןיא טָאה
 ךָאד טָאה רע רעבָא ,טנגי רעד ןופ רעקילדנעצ עטלייצעג רָאנ ןעמונעג

 רעקיטרָא רעד ןופ ןבעל םעניא עבַאגפיוא עסיוועג ַא ותעשב טריפעגסיוא
 ,טײקכעלטפַאשלעזעג רעשיטסינויצ

 טנָאקעג טשינ ךיז תוביס ענעדישרַאפ בילוצ ןבָאה סָאװ ,םירבח עּפורג ַא
 ץינעמערק ןיא טריזינַאגרָא 1922 ןיא טָאה ,"ץולחה; ןופ םַאר רעד ןיא ןסַאּפנײרַא
 15 םורַא טלייצעג ףינס רעד טָאה בייהנָא ןיא ,"?יאמדקאה ץולחה; ןופ ףינס ַא

 :ןעװעג זיא ליצ רעד .40 ןזיב טכיירגרעד לָאצ יד טָאה רעטעּפש ןוא םירבח
 יז ןוא טנגוי רעטרילימיסַא רעשידיא רעד ןופ ןזויירק יד רקיעב ןעמענמורַא
 ַא ןיא זיא טייקיטעט יד .י"א ןקידנטעברַא ןוא םזינויצ םוצ ןרעטנענרעד

 ךיז ןבָאה עכעלטנגוי רעקילדנעצ ןוא ךיירגלָאפרעד ןעוועג סָאמ רעסיוועג
 -עגמורַא טָאה ןליוּפ ןיא "יאמדקאה ץולחהא רעד .קלָאפ רעייז וצ טרעטנענרעד
 ןיא .עשרַאװ ןיא ןענופעג ךיז טָאה עלַארטנעצ ןייז .דנַאל עצנַאג סָאד ןעמונ
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 רע טָאה ווָאכָאטסנעשט ןיא .שיליוּפ ףיוא ןַאגרָא ןייז ןענישרעד זיא גרעבמעל

 -ַאב ךיז טָאה ףינס רעצינעמערק רעד .ץוביק-הרשכה םענעגייא ןַא טגָאמרַאפ

 ,שיאערבעה ןטײרּפשרַאפ ןטימ ןוא הרשכה רעשיטערָאעט טימ טקיטפעש

 ןטיירגוצ טעװ רע זַא ,ןעניימ טנַאקעג ןעמ טָאה לעטשנעמַאזוצ ןייז טיול
 רעדָא ,סעיסעפָארּפ עיירפ טימ לארשי ץרא ןיא ןעמענרַאפ וצ ךיז םירבח ענייז

 ןופ ליצ רעד .ןעשעג ױזַא טשינג זיא'ס רעבָא ,סעלעטש-ןטמַאַאב ןעמוקַאב וצ

 ענייז ןייז וצ רישכמ ןעוועג זיא ,ללכב "ץולחה. ןופ יװ ,"יאמדקאה ץולחה,

 םירבח עכעלטע .ץוביק ןיא ןבעל ַא וצ ןוא טעברַא-רוטלוקירגַא וצ םירבח

 ןוא ץוביק-הרשכה רעוװָאכָאטסנעשט םעד ןיא ןרָאװעג טקישעג ןענעז ערעזנוא

 רעמ .,ללהנ ןיא ךעלדיימ ןופ לוש-טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא --- תורבח עכעלטע

 ,דנַאל ןיא טלצרָאװרַאפ ךיז ןוא ןעוועג הלוע ןענעז ףינס םענופ לטירד ַא ןופ

 ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןקיטרָא ןיא וויטקַא ןעוועג ךיוא זיא ףיגס רעד

 בולק ןשיטסינויצ ןיא ,ןדנָאפ עלַאנָאיצַאנ יד רַאפ טעברַא רעד ןיא ,ןלַאװ ייב

 ןוא םימותיה תיב םעד קרַאטש ןפלָאהעג טָאה רע ;קעטָאילביב רעד ןיא ןוא

 ,טייקיטעט רעכעלטּפַאשלעזעג ןוא רעשיטסינויצ רעדעי ןיא טקילײטַאב ךיז ללכב

 ,טעברַא-רוטלוק ןייז טריפעג טָאה רע ואוו ,בולק םענעגייא ןַא טַאהעג טָאה רע

 בייהנָא ןזיב ץינעמערק ןיא טריטסיזקע טָאה ?יאמדקאה ץולחה, רעד

 ,חמחלמיטלעוו רעטייווצ רעד ןופ
 (=ץינמרק סקנּפ;)

 יק םוואל סָארב .מ

 טעטש רעביא קידנרעדנַאװ

 טָאה ,ןרָאא עטצעל יד גנוגעװַאב רעד טימ טבעלעג טָאה סָאװ ,רעד
 רע .ןגיטשעגפיוא יױזַא זיא יז זיּב ,ןדייל ןוא ןקיטייו עריא טכַאמעגכרודַא
 טימ טמענ -- ןייגרעד טעװ ןוא טבערטש גנוגעװַאב יד ןיהואוו ךיוא טעז'ס
 ןגעמרַאפ ןקיטכיװ ןוא ןסיורג א קידנעייז הלוע ךיז טימ

 םעד ןעזעג ,ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא טרעדנַאװעג טָאה סָאװ ,רעד

 טגגיז טגנוי ןוא טייהדניק עשידיא יוװ קיטייצכיילג ןוא ןדיא ןופ ןברוח ןסיורג

 --- תמא-סנבעל םעיינ םעד רעטיצ ןכעלקילג ַא טימ קילגמוא ןוא תולד ןופ סױרַא

 ,םיא ןופ ןעגניזסיורַא דימת סע טעװ ; ךיז רַאפ ןעז קידנעטש סע טעוו

 -רַאפ יד ,ןרָאי-ןייּפ ןוא -םעלק יד ןיא גנוגעװַאב יד ןעזעג טָאה'ס רעוו

 סָאװ ,עכעלטנגוי רעטנזיוט יד ןעזעג טָאה'ס רעװ ; י"א ןופ ןרעיוט ענעסָאלש

 ןפיוא קעװַא לייוורעד ןוא ,םזיצולח ןקידי"א ןטימ ןדנוברַאפ לרוג רעייז ןבָאה

 םעד טכַאמעגכרוד ,םערוטש ַא יװ ןליוּפ ןעגנַאגעגרעביא ,טעברַא ןופ טנָארפ

 ןעזעג טָאה סע רעװ ;קידשפנ-תריסמ ,קירעגנוה ,סנסופוצ ,גוצ"שוביכ ןסיורג

 םיא ןעניפעג וצ טיג ,קילג ַא -- ןדייל עסיורג יד ןופ קילג סָאד ןּפעש ייז יו

 "טימ טָאה'ס רעוו ;גנוגעװַאב רעדנַא ןייק ןיא ,טייקכעלקריוו רעדנַא ןייק ןיא
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 ,טײלגַאב םעד -- ,גנוגעװַאב רעד ןופ גייטשפיוא ןוא סקואו םעד טבעלעג
 ןקידרעטייוו ןרַאפ רעטיצ רעכעלרעניא ןַא ,ןלױּפ ןופ ,ןענַאד ןופ קידנעײגקעװַא
 ,גנוגעװַאב רעזנוא ןופ לרוג

 ץלַא ,ןרעו רימ רעסערג סָאװ ;ןסקָאװעגסױא קיטכעמ ױזַא ןענעז רימ

 רעד ןופ ןטרעוו יד ןטיהּפָא --- סיורג ױזַא זיא תוירחא יד .סע זיא רערעווש
 -קידנעטש ַא ,םזיצולח ןופ קילג סָאד ָאד ןיוש ןבעלרעביא ןוא גנוגעװַאב
 םעיינ ןופ קפוד םוצ ָאד ךיז ןרעהוצ ,רעהפיוא ןָא טמַאלפ סָאװ ,רעקידנעמָארטש
 -טרעוו ַא ,םענייש ַא ןבעל ַא ָאד ןיוש ןפַאש ,ןיהַא קידנבערטש ,ןוא ,ןבעל-י"א
 ,ןשיצולח ַא --- ןלופ

 ?ןענָאק גנוגעװַאב רעזנוא סע טעװ

 (1933 ילוי ,41 "טרָאװ סָאד;)

 ןאמעליט המלש

 גנוגעוואב "ץולחה , רעד ןיא בצמ רעד

 עיצילַאג ןיא

 (ץנערעפנַאק-"ץולחה, רעשיצילַאג רעט12 רעד ףיוא טַארעפער ַא ןופ ןטנעמגַארפ)

 טייקיזָאל -הילע ,טײקיטנעהּפָא ןופ ןטייצ יד ןיא עלעפייה ןיילק ַא ןופ ,..

 "עג רימ ןענעז -- גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ ןלַאפכרוד עשיטילָאּפ ןוא
 ןשטנעמ ןופ םָארטש רעכעלרעהפיואמוא ןַא .גנוגעװַאב-ןסָאמ ַא וצ ןסקָאװ

 ָעלַא ןופ טנגוי םורַא ןעמענ רימ .ןעייר ערעזנוא ןיא ןיירַא ןַאטנָאּפס טסילפ
 ךעלעקניוו עטסנפרָאװרַאפ יד ןיא ןעגנורדעגניירַא ןענעז רימ ,ןזיירק ןוא ןטכיש
 ,ףרָאד םענענַאטשעגּפָא ןיא וליפַא ןוא דנַאל ןופ

 ,רעפרעד ןוא ךעלטעטש ןיא ךיז ןעניפעג םיפינס ערעזנוא ןופ לטירד ייווצ

 ערעסערג יד ןיא סעיצַאזינַאגרָא ערעזנוא רעיוהעגמוא ןסקַאװ םעד טימ ןעמַאזוצ
 לָאצ יד ליפיוו ליפיוזַא טפערטַאב םיפינס עסיורג 11 ןיא םירבח לָאצ יד) .טעטש
 זיא גנוגעװַאב יד .,(קירוצ רָאי 2 טימ עיצילַאג ןיא גנוגעוװַאב רעד ןופ םירבח

 --- 1921) 1921 רָאי ןיא ץנערעפנָאק רעט11 רעד טייז ליפ ױזַא לָאמ 4 ןסקָאװעג
 .רעטייוו ךָאד טסקַאוװ ןוא (20,000 --- 1933 ,0

 םירבח לָאצ יד .רעקידוװעעזנָא רעמכָאנ סקואוו רעד זיא הרשכה רעד ןיא
 -- 1921) ליפ ױזַא לָאמ טכַא ןסקָאװעג זיא םיצובק-הרשכה יד ןיא ןבעל סָאװ
0 1933 --- 4000), 

 טקודָארּפ ַא זיא סקואו רעלענש קיטלַאװעג רעקיזָאד רעד זַא ,רָאלק

 ןלַאפעגסיוא זיא סָאװ ,י"א ןיא םזינויצ ןיא ילבפיוא ןוא טײקמַאזכַאװ רעד ןופ
 טרעוו סָאװ ,עגַארפ יד ןוא ,רעדנעל-תולג עלַא ןיא הפוקת רעקיזָאד רעד ןיא
 ןיא עיצַאוטיס רערעװש רעד ןופ ןייש ןיא זנוא רַאפ טלעטשעגקעװַא טציא



 211 גנוגעװַאב רעד ןופ ףױרַא-גרַאב 1 הילע עטפניפ יד

 ןופ גנַארד רעשיכיטס רעקיזָאד רעד זַא ןעזוצסיוארָאפ זיא יצ ;זיא םזינויצ

 רימ ןפרַאד יװ ןוא ןרעהפיוא לָאז ןעייר ערעזנוא ןיא טנגוי רעשידיא רעד

 !עטפעלש סָאד ןרעװּפָא ןוא ןפיולרַאפ

 ןזָאלרַאפ ןזײװנסַאמ ַא ןופ רַאפעג ןייק ןַארַאפ טשינ תמא ןַא סָאװ זיא'ס

 י"א ןיא סיזירק ןופ ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא ןעוועג זיא'ס יװ ןעייר ערעזנוא
 ןיא ןעגנורדעגניירַא תמא רעזנוא זיא ףיט ןוא קרַאטש לייוו ,םזינויצ ןיא ןוא
 ןוא טנגוי רעשידיא רעד ןופ ןוא ןסַאמ עשידיא יד ןופ ןייזטסואוַאב םעד

 ,רעדנעל-תולג יד ןיא ןדיא יד ןופ עגַאל רעזָאלסטניזסױא רעד בילוצ רעמכָאנ

 זַא ,עיגרענע ןוא וויטַאיציניא רעמ ןזײװסיױרַא אבהל ןומ רימ ןלעוו ךָאד
 לָאז "ץולחה, ןופ ןעייר יד ןיא ןסָאמ עכעלטנגוי עיינ ןופ ןעמָארטשנײרַא סָאד

 .ןרעהפיוא טשינ

 טייקידנעווטיונ רעד ןיא שינטנעקרעד ןוא שינדנעטשרַאפ רעד טימ ןעמַאזוצ

 "ץולחה, םעד ןעלדנַאוװרַאפ סָאד ןוא גנוגעװַאב רעד ןופ סקואוו ןקידנעטש ַא ןופ

 סָאװ תונכס עטסנרע יד ןגעוו ךיוא רימ ןסייוו ,גנוגעװַאב רעטפַאהנסַאמ ַא ןיא
 ןייזטסואווַאב םעד ןפיטרַאפ וצ ןזייװַאב טשינ ןלעװ רימ ביוא ,זנוא ףיוא ןרעיול

 ביוא ,"ץולחה, ןופ ןגעוו ןוא תודוסי יד טימ םירבח ערעזנוא ןענעקַאב וצ ןוא
 ןַא טימ ןרעוו טײלגַאב טשינ לָאז גנוגעװַאב רעד ןופ סקואוו רעקידתומכ רעד
 קילדנעצ-ייווצ רעזנוא ןיא גנואיצרעד יד ןקרַאטשרַאפ טימ ,גנורעדנע רעקידתוכיא

 ןַאד רָאנ לייוו ,דנַאל ןיא ןעוטפיוא עשידרַאגנַאװַא וצ הנחמ רעקיּפעק טנזיוט
 ,גנוגעװַאב רעד רַאפ הכרב ַא ןייז לָאצ ןיא סקואוו רעד טעוו

 זנוא רַאפ ךיז טלעטש ָאד ?ןרעוװ ןָאטעג סָאד טעוװ ױזַא יו ,ךיז טגערפ
 סע סָאװ ןבַאגפיוא ערעדנוזַאב יד ןגעוו עגַארפ יד טייקפרַאש רעצנַאג רעד טימ
 ןעגנוגעװַאב-טנגוי יד ןיא ענעגיוצרעד יד ןליפרעד וצ ןעמענ ךיז ףיוא ןפרַאד

 -רידילָאסנָאק רעד ,"ץולחה, ןופ לייט רעקידנרעק רעד ןענעז ייז .,"ץולחה, ןיא
 ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה ייז זַא ,טשינ טסייה'ס .לייט רעקידנרעּפנורּפַאב ןוא רעט

 וצ טסייו סָאװ חוכ רעד ,רעטנעצ רעד ןייז רעבָא ןענָאק ייז ,"עיסימ, ַא
 גנואיצרעד יד זַא ,קיטיונ טגנידַאבמוא זיא'ס .ךיז םורַא עלַא ןרירטנעצנָאק

 ןיא ןקילײטַאב ךיז רעוויטקַא אבהל ןלָאז םירבח סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד ןיא
 וצ יינספיוא בייחמ זנוא זיא "ץולחה/ ןופ גנורעטיירברַאפ יד .טעברַא רעד

 רענעפַאשעג-יינ רעד וצ ייז ןסָאּפוצ ןוא ןדָאטעמ-סטעברַא ערעזנוא ןטכַארטַאב
 .גנוגעװַאב רעד ןיא עגַאל

 -םיוא טָאה'ס ;לָאמַא יו ןיילק ױזַא טשינ טנייה זיא קרעוו-הרשכה סָאד

 ,עקידנעטשַאב זיא הרשכח יד -- טייקיסעמ-ןָאזעט ןוא טייקילייווטייצ יד טרעהעג
 םיצובק הרשכה ןופ ץענ יד ךיז טָאה רָאי ייוצ עטצעל יד ןיא ,עליבַאטס ַא
 ,ןעמעלבָארּפ ןוא גרָאז ליפ ןעמוקעגוצ ןענעז טימרעד ןעמַאזוצ ןוא ןסקָאװעצ

 ןיא .םירבח 2216 טימ תוגולּפ 140 ןעװעג ןענעז 1922 טסוגיױא ןיא
 ,םירבח 4040 טימ תונולּפ 126 --- 1923 רעבמעצעד

 ,ץובק ַא ןיא םירבח 22 ןעוועג ךעלטינשכרוד ןענעז 1923 טסוגיױא ןיא
 ,םירבח 28 --- 1922 רעבמעצעד ןיא



 ןליוּפ ןיא םיצולה 2202

 (64.190) רענעמ 2144 ןעוועג ןענעז 1922 טסוגיוא ןיא םירבח 2216 יד ןופ
 ,(35.390) ןעיורפ 1172 ןוא

 זיב תוגולּפ 46 ןעוועג ןענעז 1923 רעבמעצעד ןיא תוגולּפ 126 יד ןופ

 תוגולּפ 9 ;54,490 =- םירבח 50 זיב 20 ןופ תוגולּפ 74 ; 32,990 -- םירבח 0
 -- םירבח 70 ןופ רעמ טימ תוגולּפ 7 ןוא 6,602 -- םירבח 70 ןוא 50 ןשיווצ

42, 
 יד ןיא ןעגנוגנידַאב-סטעברַא יד ןגעוו ןרעפיצ יד ןענעז טנַאסערעטניא

 ,(* תוגולּפ

 זיב 8 ןופ 232 ;5290 -- גָאט ַא העש 8 זיב טעברַאעג ןבָאה תוגולּפ 3
 23 ןוא 2090 -- גָאט ַא העש 12 זיב 10 ןופ 28 ;249/-- גָאט א העש 10
 םיצובק לט .400 -- גָאט ַא העש 15 זיב 12 ןופ טעברַאעג ןבָאה תוגולּפ

 ןענעז טרָאד סָאװ םעד בילוצ ןעגנוגנידַאב ערעווש רעייז ןיא טעברַאעג ןבָאה

 .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ קיטעט ןעוועג טשינ
 א ןשָארג 120 זיב 60 ןופ טנידרַאפ םיצולח יד ןבָאה תוגולּפ 43 ןיא

 ןיא ;50.196 -- ןשָארג 150 זיב 100 ןופ תוגולּפ 70 ןיא ;20,90/ -- גָאט

 200 ןופ תוגולּפ 5 ןיא ןוא 15:2 960 -- ןשָארג 200 זיב 150 ןופ תוגולּפ 2

 ,3,890 --- גָאט ַא רערעמ ןוא ןשָארג

 ַא ןשָארג 230--40 ןופ טסָאקעג תוגולּפ 21 ןיא טָאה גנורעגרעד גָאט ַא

 22 ןיא ןוא 5590 -- רבח ַא ןשָארג 40---60 ןופ תוגולּפ 77 ןיא : 2290 -- רבח
 ,2290 -=- רבח ַא ןשָארג 60--80 ןופ תוגולּפ

 ןעוועג ןענעז םיצובק יד ןיא ןעגנוגנידַאב ערַאטינַאס ןוא ןעגנוניואוו יד

 ,עטכעלש רעייז
 הרשכה רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ םעד טימ ןענעקַאב וצ ךיז זיא טנאסערעטניא

 .ןעגנוריפורג ערעדנוזַאב יד טיול

 28,6,0 םירבח 8 ( תוצובקה דוחיא
 33,260 2 3 ( םיצובק תירב

 1246 / 1202 = אביקע
 10,640 4 249 ױורד

 1,246 : 153 (* ןיקתיו זוכיר
 1,460 2 41 (* רחשה

 1000 4 6 לוכה ךס

 (1934 רַאורבעפ ,8 .ג ,גרעבמעל ,"טרָאװ עיירפ סָאד,)

 ,1933 טסוגױא ןופ ןענעז ןרעפיצ עקידרעטיײװ עלא (*

 ."הילסוב; ןוא "הינודרוג, (

 ."ריעצה רמושה, (2

 ,ןטסינויצ ענײמעגלַא (3

 ,ןויצ ילעוּפ טימ "תודחאתה, ןופ גנוקינייארַאפ רעד ןגעק ןעװעג זיא סָאװ עּפורג ַא 4

 .עיצילַאג ןיא 'א םינויצ יד ןופ עיצַאזינַאגרַא עשיצולח א 5
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 223 גנוגעואב רעד ןופ ףיורא-גראב ! הילע עטפניפ יד

 גנולקיווטנַא ןופ ןכייצ ןרעטנוא

 ןיא "ץולחה; רעד ךיז טניפעג ,1929 ןיא ץנערעפנָאק רעט5 רעד טייז
 ,טיג עשידיא עסיורג יד .גנולקיװטנַא ןךוא טקואוו ןקידרדס3 ןופ םוידַאטס
 טריפעגנײרַא ןבָאה הילש וצ גנארד רעד ןוא ןעגנומיטשיי"א ןופ סקואוו רעד
 ןענעז 1921--1920 ןוֿפ ךשמ ןיא ."ץרלהחה; ןיא טנגוי עשידיא ןסָאמ עסיורג
 רעד ןופ סקואו םעד טלוב ןרירטסוליא ייז ,םידקפמ 3 טריפעגכרוד ןרָאװעג

 ,גגוגעוװַאב

 רעד .דקפממ רעטשרע רעד טריפעגכרוד ןרָאװעג זיא 1921 ילוי ןיא
 ןענעז ןופרעד .םיפיגס 422 ןיא םירבח 9862 טלייצעג ןַאד טָאה "ץולחה;,

 -- ?ריעצה רמושח, 886 ;טנעצַארּפ 11,68 --- "ריעצה ץולחח; ןופ 1146 ןעוועג
 8,232 --- "היגודרוג 821 ;טנעצָארּפ 9,06 --- "טייהיירפ, 894 ; טגעצָארּפ 7
 -טגגוי ןיא ןעוועג טשינ 4097 : טנעצָארּפ 0,236 --- ןטסינויצ עניײמעגלַא ; טנעצַארּפ

 סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד ןופ רעדילגטימ לָאצ יד ; טנעצָארּפ 41,27 -- ןעגנוגעווַאב
 ,טנעצָארּפ 58,632 טביירגרעד לכה-ךס טָאה

 עצנַאג סָאד .,"ץולחה, ןופ טקואוו רעלענש רעד ןָא ךיז טביוה 1932 ףוס

 ןיירַא קירוצ ןענעז'ס ,םיפינס-"ץולחה; ןופ ץעג ַא טימ ךיז טקעדַאב דנַאל
 געט יד ןיא "ץולחה , םעד ןזָאלרַאפ ןבָאה עכלעוו ,ענעי ןופ ליפ םיפינס יד ןיא

 ,1928--1927 ןיא סיזירק ןופ

 ןיא םירבח 21,000 "ץולחה; רעד ןיוש טלייצ 1922 לירּפַא ןט1 םעד
 םירבח 14,000 ןעמוקענוצ ָאזלַא ןענעז דקפמ ןטשרע םעד טייז ,םיפינס 4
 ,(הרשפה יד 23,000 ךרעב טימ ןוא םיפינס יד ןסקָאוװעג ןענעז טנזיוט 11 טימ)

 ןיא 2802 ;טנעצָארּפ 10, -- "ריעצה ץולחה, ןופ ןעמוקעג ןענעז 6

 1027 ;טנעצָארּפ 7 --- "טייהיירפ, 1417 ;טנעצָארּפ 186 --- "ריעצה רמושה,
 עכלעוו ,םירבח 8422 ןעוועג ןענעז לכה-ךס .טנעצַארּפ 5 --- "הינודרוג , ןופ
 רעדילגטימ 59,2 ;טנעצַארּפ 40/ -- סעיצַאזינַאגרָא טנגוי ןופ ןעמוקעג ןענעז

 ןטשרע םעד טייז .סעיצַאזינַאגרָא וצ רעירפ טרעהעג טשינ ןבָאה "ץולחה, ןופ
 סָאװ ,"ץולחה; ןיא רעדילגטימ לָאצ יד טנעצַארּפ 18 טימ ןלַאפעג זיא דקפמ

 .סעיצַאזינַאגרָא-טגגוי ןופ ןעמוקעג ןענעז

 (טנעצָארּפ 67,5) 22--18 ןופ רעטלע ןיא ןעוועג ןענעז םירבח בור'ס

 רע ןוא ןָא רעטייו טלַאה "ץולחה; ןיא רעדילגטימ ןופ םָארטשוצ רעד
 טריפעגכרוד ,דקפמ רעטירד רעד ,19234 ביײהנָא ןיא טקנוּפביױה ןייז טכיירגרעד
 ,ךליב ןרָאלק א םעד ןגעוו טיג ,1925 רַאורבעפ ןיא

 םיפינס 522 ןרָאװעג ןענעז טלייצעג .םיפינס 650 טריטסיזקע ןַאד ןבָאה'ס
 ןיא םירבח 46 ןענופעג ָאולַא ךיז ןכָאה ךעלטינשכרוד .םירבח 24,565 טימ
 ,קידנקנעדעג .םירבח 29,000 ייב טלייצעג "ץולחה, רעד ןַאד טָאה לכח'-ךס .ףינס ַא
 ןעמ ףרַאד ,ןַאמ 2000 ייב הרשכה רעד וצ סיורא ןענעז 1922 רעמוז ןיא זַא

 10,000 רעביא "ץולחה, ןיא ןעמוקעגוצ ןענעז 1933 לירּפָא טייז זַא ,ןעמעננָא
 .רעדילגטימ
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 טלײטעגנייא ךיז םירבח 24565 עטליײיצעג יד ןבָאה ןענָאיַאר יד טיול
 טימ םיפינס 74 ןָאיַאר רענליוו } םירבח 4210 טימ םיפינס 70 -- ןילָאװ : ןיא
 -- רעקָאטסילַאיב :םירבח 2020 טימ םיפינס 63 -- עיסעלָאּפ ; םירנח 8

 11,458 טימ םיפינס 248 -- ןלױּפ-סערגנָאק ;םירבח 3271 טימ םיפינס 7
 -- תורבח יד ןופ ; .צָארּפ 49,25 ןעוועג זיא םירבח ןופ טנעצָארּפ רעד .םירבח
 585 ןוא םירבח טנעצָארּפ 41,5 ןעוועג רָאנ ןענעז 1922 לירּפַא ןיא- ,5
 ,ןסקָאװעג קידנטײדַאב ןיא םירבח ןופ טנעצָארּפ רעד .תורבח

 ןיא .םירבח יד ןופ רעטלע ןגעװו קיטסיטַאטס יד זיא טנַאסערעטניא
 ;טנעצָארּפ 54,7 -- 21--18 ןופ :טנעצָארּפ 759 ןעוועג ןענעז 18--17 ןופ רעטלע

 רָאי 28 רעביא :טנעצָארּפ 9,4 --- 28--24 ןופ :טנעצָארּפ 25,5 --- 24--21 ןופ
 םירבח טנעצָארּפ 80 בורק .טנעצָארּפ 1,5 -- טנַאקַאבמוא :טנעצָארּפ 1 --
 טנעצָארּפ רעד זיא 21--17 ןופ רעטלע ןיא ,24--18 ןופ רעטלע ןיא ָאזלַא ןענעז
 לָאצ יד טסקַאו ןרָאי עקידרעטייו יד ןיא .םירבח ןופ רעסערג תורבח
 ,םירבח

 -טנגוי ענעדישרַאפ ןיא ענעגיוצרעד יד ןופ שינטלעהרַאפ-טנעצָארּפ יד

 ןופ דקפמ ןטימ ךיילגרַאפ ןיא טרעדנעעג ןצנַאגניא ךיז טָאה סעיצַאזינַאגרָא
 זיא סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי ןיא ענעגיוצרעד םירבח לָאצ עניימעגלַא יד ,2
 ךיילגרַאפ ןיא סקואוו רעקידנטיײדַאב ַא ָאזלַא) טנעצָארּפ 52,07 .ה .ד ,8
 ,טימרעד ןרעלקרעד וצ ךיוא זיא סָאד .(טנעצָארּפ 40,7 רָאנ ןַאד --- 1933 טימ
 סָאװ ,עקינעי יד ךיוא קירבור רעד ןיא טנכערעגניײרַא לָאמסָאד טָאה'מ סָאװ
 .ןעײטרַאּפ יד ןופ ןעמוקעג ןענעז

 -- "ריעצה ץולחה, ןופ ןעמוקעג 2295 ןענעז לָאצ רעקיזָאד רעד ןופ
 -- "טייהיירפ, 2629 :2245 -- "ריעצה רמושה; ןופ 5268 ;טנעצָארּפ 4
 -- "תודחאתה, 125 ;טנעצָארּפ 6,22 --- "הינודרוג, ןופ 1555 ;טנעצָארּפ 9
 יו טולָאסבַא סקואוו ןטסערג םעד .טנעצָארּפ 1:77 -- 441 ענעדישרַאפ 0
 ןוא "טייהיירפ, יד 1922 טימ ךיילגרַאפ ןיא ןוייוואוצפיוא ןבָאה ויטַאלער
 | | ו .ריעצה רמושה;

 רעד טימ ךיז טנעקַאב'מ ןעוו ,סקואוו רעזנוא רָאלק טרעו רעסערג ךָאנ
 טייקירעהעגנָא רעקיטציא רעייז טיול םירבח יד ןייא טלייט סָאװ ,קיטסיטַאטס
 -- 4271 ןַאד טליצ *"ריעצה רמושה, רעד .סעיצַאזינַאגרָא ענעדישרַאפ וצ
 טימ "ןויצ ילעוּפ , ןוא "טייהיירפ, טמוק םיא ךָאנ ךיילג ןוא ; טנעצָארּפ 4
 --- "תודחאתה? ;טנעצָארּפ 6,2 --- 1556 --- "הינודרוג, ;טנעצָארּפ 14,4 --- 7

 ,טנעצָארּפ 1,2 -- 297 --- "היניקתיוע ;0,3 -- 62 -- תודחאתה .ס .צ ;0,9 --- 71
 טָאה "ריעצה רמושה, רעד : ןכיילגרַאפ עקידנגלָאפ ןגיוא יד ןיא ךיז ןפרַאװ סע
 ןיא ןגיוצרעד ןרָאװעג ןענעז עכלעוו ,רעדילגטימ ענייז ןופ ,צָארּפ 22,57 ןריולרַאפ

 יז רעדָא ,סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא וצ רעבירַא ייז ןענעז טציא ןוא צ"הושה

 ייב ןבילבעג זיא ?הינודרוג/ .עיצַאזינַאגרָא ןייק וצ טשינ ללכב טציא ןרעהעג

 לָאצ ריא טרעסערגרַאפ טָאה צ"עוּפ-"טייהיירפ , .דנַאטשַאב ןקידרעירפ ריא
 ! טנעצָארּפ 35,77 טימ
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 יד .גנוגעווַאב-"ץולחה, רעד ןיא הדירי ַא ןקרעמ וצ קירוצ זיא סנטצעל

 ןקיטנייה םייב ,י"א ןיא עגַאל עשימָאנָאקע עטרעגרערַאפ יד --- הביס"רקיע
 טָאה רע יוװ ,לָאצ ַאזַא ךרעב ,םירבח 20,000 רעביא "ץולחה, רעד טלייצ גָאט
 ,1922 לירּפַא ןיא טָאהעג

 (1936 ,עשראוו ,"טייקיסעט ןויצ ילצוּפ רָאי 52)

 הרשכה רעד ןופ סקואוו

 ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע םיוק ןעמונעגמורַא הרשכה יד טָאה 1929 זיב

 רעטנזיוט רַאפ ץַאלּפ ַא ןרעװ טעװ יז זַא ,טמולחעג טשינ טָאה רענייק ןוא
 יד ךָאנ 1929 ןיא .י"א ןייק הילע רעד וצ רישכמ ךיז ןענעז סָאװ ,םיצולח

 ןעמוק סע ."ץולחה, ןיא ךורברעביא רעד ןָא ךיז טביוה ,ןשינעעשעג-טסוגיוא

 לָאצ יד ךיוא טסקַאווס .,(150 ןעוועג רָאנ ןענעז ןַאד זיב) םיפינס עיינ 200 וצ
 "ןָאעס א ןגָארטעג רעבָא טָאה הרשכה יד .,900 זיב הרשכה ףיוא םירבח

 ןגעלפ רעטיג ןוא ןפיוה עשיצירפ ענעדישרַאפ ןיא .(תיתנועיהרשכח) רעטקַארַאכ
 עכלעוו ,םירבח 2000 זיב 1000 ןופ ןרירטנעצנָאק םישדחירעמוז יד ןיא ךיז
 -ףַאפטסבלעז ,םייהַא ןרָאפקירוצ טייצ ןָאעס רעד ןופ סולשּפָא ןטימ ןגעלפ

 השינּפ יד ןוא ,ליצ ריא ןכיירגרעד טנַאקעג טשינ הרשכה אזא טָאה ךעלדנעטש

 ןקילײטַאב סע עכלעוו ןיא ,(1920 יַאמ) עציוָארבמָאד ןיא םיצוביק יד ןופ
 עטשרע יד טפרַאװ ,עיסעלָאּפ ןוא ןילָאװ ןיא םיצוביק יד ןופ םירבח 700 ךיז
 .העובק הרשכה ןופ גנוזָאל םעד

 ןלעטש רקיעב .,גנוגעװַאב רעד ןיא חוכיוו רעפרַאש ַא ךיז טלקיװטנַא סע
 צ"הושה) סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסימָאנָאטױא יד גַאלשרָאפ םעד ןגעק ךיז

 לירּפַא ןיא "ץולחח ,, ןופ םונעלּפ רעטרעטיירברַאפ רעד טשרע .("היגודרוג, ןוא
 ןיא .גנוגעװַאב יד טעטכילפרַאפ העובק הרשכה יד זַא ,ןסָאלשַאב טָאה 1
 -- 1931 ןיא ,תיתנוע הרשכה רעד ףיוא םירבח 700 ךָאנ ךיז ןעניפעג 0
 רעד ןופ םֶרָאפ עקיצניא יד טרעװ העובק הרשכה יד .םירבח 200 רָאנ
 טנעקרענָא "הינודוג/ ןוא צ"הושה ךיוא ןבָאה רעטעּפש .הרשפה רעשיצולח
 עקידנרעיױד ריא ןוא הרשכה רעקידנעטש רעד ןופ גָאװרעביא ןסיורג םעד
 .גנוטיײדַאב

 םירבח 1028 הרשכה רעד ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה 1921 רעבמעצעד ןיא
 ,ה .ד ,םירבח 758 טימ (+יללכ שוג ןופ תוגולּפ 76 ןופרעד ,תוגולּפ 44 ןיא

 ,טנעצָארּפ 7
 עטכישעג רעד ןיא לטיּפַאק עטסנעש סָאד ןָא ךיז טביוה 1931 רעטניוו ןיא

 ַא ןַאד ןעוװעג זיא'ס .דנַאל ןרעביא גוצ-סגנורעבָארעד רעד -- הרשכה ןופ

 עשו 0 07 יה
 ,ס .צןויצ ילעוּפ ,"ריעצה ץולחה, ,"ץולחה, ןופ םירבח יד ןעמונעגמורַא טָאה ("

 ץוביק םעד ןוא י"א ןיא י"אפמ רצֹד ףיוא טריטנעיוַא ךיז ןבָאה סָאװ ,"טייהיירפ, ןוא

 .תואמה
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 ןענעז סָאװ ,םירבח 1000 רעביא ,ןעוועג טשינ זיא הילע ןייק ,רעטניוו רערעווש
 1 ןופ .ןעגנוגנידַאב עטסרעווש יד ןיא טבעלעג ןבָאה ,םיצוביק יד ןיא ןעוועג
 בור'ס .גָאט ַא ןשָארג 20 זיב ןלַאפעגּפָארַא ןעמ זיא גנוטלַאהסיױוא גָאט ַא עטָאלז

 יד ןעוו ןוא ,ןטנגעג ענעפרָאװרַאפ ןיא ןקַאטרַאט ןיא טעברַאעג ןבָאה תוגולּפ
 רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,סיזירק ןבילוצ טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ןקַאטרַאט

 עיינ ןעניפעג וצ סעקינצוביק יד ןופ שרַאמ רעד -- "ונחיו ועסיוק רעסיורג
 לַאקידַאר דליב סָאד ךיז טָאה טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמ ןיא .רעצעלּפ-סטעברַא
 תוגולּפ 84 ןיא ןענופעג ןיוש ךיז ןבָאה 1922 רעבָאטקָא ןיא ןוא טרעדנעעג
 ,טנעצָארּפ 62,6 --- יללכה שוג ןופ תוגולּפ 45 ןיא 1417 ןופרעד ,םירבח 7

 ןופרעד ,םירבח 4448 תוגולּפ 186 ןיא ןענופעג ןיוש ךיז ןבָאה 1932 לירּפַא ןיא
 ,טנעצָארּפ 67,3 --- יללכה ׂשֹוג ןופ תוגולּפ 114 ןיא 9

 ןופרעד ,םירבח 7883 ןענופעג תוגולּפ 187 ןיא ךיז ןבָאה 1925 לירּפַא ןיא
 ןבָאה 1925 רעבמעצעד ןיא ,טנעצָארּפ 69,5 --- שוג ןופ תוגולּפ 125 ןיא 6

 רעד ןופ טנעצָארּפ 72 בורק -- םירבח 8500 תונגולּפ 162 ןיא ןענופעג ךיז
 ,הרשכה רענײמעגלַא

 -הרשכה רעד ןופ עלעגיוו םייב ןענַאטשעג ןענעז יללכה שוג ןֹופ תוגולּפ יד

 ןיא ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,עווַאסַאלק ןענעז ייז ןופ עטסקיטכיוװ יד .גנוגעוװַאב
 ןזיב עיציזָאּפ עקיזָאד יד ןייצ יד טימ טלַאה ןוא יירעקאהנייטש טימ 4
 זיא ןוא טפַאשטריװדנַאל ייב ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,"הירחש, ;גָאט ןקיטנייה
 וצ ןעגנַאגרעד "גנורעדנַאװ רעקלעפ, רעשיצולח רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 ןיא ןוא שטיוָאנַארַאב ןיא ןטקנוּפ עטסערג ענייז טנייה טָאה ןוא ,עיסעלָאּפ

 {ןָאיַאר רעקָאטסילַאיב-רענדָארג ןיא טרירטנעצנָאק זיא סָאװ ,"יח לת, :ענליװ
 ץלעיק ןיא 1929 ןיא ןענַאטשטנַא זיא סָאװ ,"בוכורוב, ץוביק ןוא ווָאכָארג
 ץלָאטש ןייז .עיבמעלגַאז ןוא ןָאיַאר רעשזדָאל ןיא ןעגנורדעגניירַא רעטעּפש ןוא
 ,םירבח 220 טימ שודָאל ןיא הנולּפ עטנדרָאעגנייא-דנצנעלג יד זיא ---

 ערעדנוזַאב ןיא טלייטעגנייא ךיז ןבָאה יללכ שוג ןופ םיצוביק עטסערג יד

 ,וָאסָאלק טָאה לשמל ױזַא ,טייקטנעָאנ רעלַאירָאטירעט רעייז טיול ןטייהנייא
 ןיא טלייטעצ ךיז ,לבוי ןקירָאי-ןעצ ריא טרעייפעג 1924 רעמוז ןיא טָאה סָאװ

 טימ תוגולּפ 232 ןעמַאזוצ ןלייצ סָאװ ,עברעוו ,עװָאסָאלק ,קצול --- םישוג 3
 ןוא שטיוָאנַארַאב םישוג יד ןיא טלייטעגנייא זיא -- "הירחש, ,םירבח 6
 םישוג יד ןיא טָאה בוכורוב ץוביק .םירבה 1556 ןוא תוגולּפ 20 טימ ענליוו
 (קָאטסילַאיב) יח לת .םירבח 1252 ןוא תוגולּפ 29 ןידנעב ןוא ץלעיק ,שזדָאל

 ,םירבח 602 טימ תוגולּפ 13 טָאה ווָאכָארג .םירבח 708 טימ תוגולּפ 15 טָאה
 ענליוו ,220 קָאטסילַאיב ,תוגולּפ 2320 טימ שודָאל ןענעז תוגולּפ עטסערג יד

 ענלצנייא ייווצ ןיא .110 ןידנעב ,120 ץלעיק ,140 שטשידָארָאה ,160 קצול ,0

 ,םירבח 260 ךיז ןעניפעג וָאכָאטסנעשט ןיא ןוא ווָאכָארג ןיא סעמרעפ

 -ַאטס ַא ןופ דנורג ןפיוא ,ןרעפיצ עטנַאסערעטניא טציא ןעגנערב רימ

 -הרשכה עלַא ןיא ,1925 רעבמעטּפעס ןיא טריפעגכרוד ,גנולייצ רעשיטסיט
 ,ןטקנוּפ
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 תונולּפ יד ןיא) 44, תורבח ןופ 552 זיא םירבח ןופ טנעצַארּפ רעד
 תוגולפ 62 ,(558 :רעכעה סָאװטע םירבח ןופ טנעצָארּפ רעד זיא יללכ שוג ןופ

 רעביא 14 ,100--60 ןופ 20 ,60--30 ןופ תוגולּפ 73 ,םירבח 20 זיב ןלייצ
 עכלעוו ,םירבח 2149 ןופ .יללכ שוג רעד טָאה תוגולּפ עטסערג יד .0
 יד ןיא 1909 ךיז ןעניפעג ,םירבח 100 רעביא טימ תונולּפ ןיא ךיז ןעניפעג
 ,טנעצָארּפ 885 .ה ,ד ,יללכ שוג ןופ תונולּפ

 עצרַאװש ייב ; 24, טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז ןקַאטרַאט ןוא ןקירבַאפ ןיא
 -ךַאפ עטריציפילַאװק ענעדישרַאפ :149 -- טעברַא-זיוה ;224 -- ןטעברַא
 "טריוו-ספליה עכעלטּפַאשטריװדנַאל { 29 --- טפַאשטריוװדנַאל { 105 --- ןטעברַא

 עקידנעטשטסבלעז ;234 -- טעברא-יוב 158 -- ןקַאה-ץלָאה :2,/ --- ןטפַאש

 ,2,6 -- ןטַאטשרַאװ

 ןופרעד .ןטַאטשרַאװ ןַארַאֿפ ןענעז םיצוביק יד ןופ טנעצָארּפ 52, ןיא
 ןטַאטשרַאװ-רעדײנש טנעצָארּפ 25 ,ןטַאטשרַאװרעטסוש טנעצַארּפ 21 ןענעז

 טנעצָארּפ 23 ,ןעײרעסָאלש -- 6 ,ןעיירעקעב טנעצָארּפ 10 ,רעלָאטס -- 5

 ,ןטַאטשראװ-יירעּפעטש

 "אב רזע"קשמ רעד .,(ןטפַאשטריװ-ספליה) רזעייקשמ ןבָאה םיצוביק 0
 לקיטש ַא ךיוא ןבָאה לייט ַא ,תופוע ,יק ,ןטרָאג-סנירג א ןופ ךעלנייוועג טייטש

 ,א ,א ןטרָאג-טכורפ ַא ,דלעפ

 ןעמַאזצ .גָאט ַא .לז 142 טעברַא סָאװ רבח ַא טנידרַאפ ךעלטינשכרוד
 ,גָאט ַא ,רג 71,5 זיא ללכב הסנכה טכעלטינשכרוד יד .,1,13 --- געט-ור יד טימ
 ,גָאט ַא ,רג 56 זיא לטימסנבעל ףיוא האצוח עכעלטינשכרוד יד

 10--15 עינעמור ןיא הרשכה רעד ןיא) טנעצַארּפ 9 זיא עקנַארק לָאצ יד
 ןלױּפ ןיא ענַאל ערעסעב יד .(טנעצָארּפ 20 ֹויב עיצילַאג ןיא ,טנעצָארּפ

 ,סעירָאטַאנַאסיזיירק 2 ןוא עלַארטנעצ 2 ןופ ץנעטסיזקע רעד טימ ךיז טרעלקרעד
 .וק 142 .םיצוביק 20 רָאנ ןגָאמרַאפ עקנַארק רַאפ ןועמיצ עלעיצעפס

 ַא ןיא ךעלטעב 16) ןרעמיצּפָאלש יד ןיא רבח ןדעי ףיוא סיוא טכַאמ רעטעמ
 ןרעמיציסע יד ןיא רעטעמ ווק 068 .(טעב א ןיא 2 וצ ,רעמיצפָאלש

 ןעמַאטש .צָארּפ 45 .גנומַאטשּפָא עלַאיצָאס יד ךיוא זיא טנַאסערעטניא
 ילעב טנעצָארּפ 24 ;רעלקעמ 4, ;םירחוס -- 419 ;רעטעברַא ןרעטלע ןופ

 ,גנוקיטפעשַאב ןָא 66 ;סעיסעפָארּפ עיירפ -- 89 { תוכאלמ

 םירבח 1028 --- 1925 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה יללכ שוג ןופ תוגולּפ יד ןיא
 -- צ"החה ןופ ןעמַאטש עכלעוו 1394 { 18,73 --- "טייהיירפ , ןופ ןעמַאטש עכלעוו
 ;0,54 -- "הינודרוג; ןופ 30 ;טנעצַארּפ 10 -- צ"הושח ןופ -- 5 6:ס81
 לָאצ יד ,44,07 --- עיצַאזיגַאגרָא-טנגוי ןייק ןיא ןעוועג טשינ ןענעז עכלעוו ,8
 "טייהיירפע וצ ,1800 בורק טכיירגרעד "טייהיירפ, וצ טציא ןרעהעג סָאװ םירבח

 ,3000 בורק .,ס ,צ"ןויצ ילעוּפ ןוא

 (1936 ,עשרַאװ ,"טייקיטעט ןויצ ילעוּפ רָאי 5,)



 יר אנ ב .נ

 ןפיש ןופ עיזיוו יד

 ןוא ץנַאטסנָאק ןופ ענייא ,ּפָא ייז ןרָאפ -- רַאונַאי ןט17 ןוא ןט16 םעד
 רעטפניפ רעד ןופ םילוע 200 עטשרע יד ןריפ ייז ןוא טסעירט ןופ ענייא
 -סורַא רענייא רעדעי זיא רעצרעה עקידנעגניז טימ .,לארשי ץרא ןייק הילע
 רָאפּפָא ןופ הלחתה יד סָאד זיא :ץוביק ןוא לטעטש ןייז ןופ ןרָאװעג טײלגַאב

 טנָאזירָאה ןפיוא לארשי ץרא טעינימ ןגיוא עקידנעקנעב טימ ?ןפיש עיינ ןופ
 גנופַאש ןופ געט יד ןרָאװעג טײנַאב ןענעז :עקידנעמוקנָא יד ּפָא טרַאװ ןוא
 טרעװ :םילוע-םיצולח ןופ טולב סָאד טמערוטש םי ןטימ ןיא ןוא ? הילע ןוא
 ? טכעלקריוורַאפ דלַאב םולח רעד עקַאט

 -םרוטש יד ןיא טרעמולש םולח:הלואג ןופ גנוכעלקריוורַאפ יד ,ָאי
 ןרַאפ תורצוא-המשנ רָאנ ,תורצוא-דלָאג טינ לארשי ץרא ןייק ןריפ סָאװ ,ןפיש
 רָאנ ,ור ןוא הולש ןכוז סָאװ רעלגָאװ ןופ טייקדימ יד טשינ ;דנַאלרעטָאפ
 עלַא ןגעק ןוא ץָארט ןגרָאמ םוצ געוו ַא ןכערבוצכרוד ןליוו ןופ זיורבפיוא

 .ןרַאפעג

 ןקיזָאד ןטימ ןכיילגרַאפ ךיז ןָאק סָאװ םזינויצ ןיא חוכ רעדנַא ןַא ָאד זיא
 ?רעמרוטש ןופ טסייג

 ;דנַאל ןופ יובפיוא ןרַאפ קיטיונ רעייז זיא --- לַאטיּפַאק רעלַאנָאיצַאנ
 דנַאל ןיא ןעמָארטש רע ךיוא לָאז יאולה -- לַאטיּפַאק רעטַאװירּפ רעשידיא
 זיא -- לַאטיּפַאק רעלַאנָאיצַאנרעטניא :ןעוטפיוא עוויטקודָארּפ רַאפ ןײירַא
 רעבָא ,סעיציזָאּפ עקיטכיוו עיינ ןרעבָארעד טפלעה רע ןעוו ,טגיײלעגנָא יאדוַא
 "רעטעברַא רעד --- זיא עלַא ייז רַאפ גנידַאברָאפ רעטסקיטכיװ ןוא רעטשרע רעד
 סָאװ לַאטיּפַאק רעד טעװ -- םיא ןָא .טעברַא עצנַאג יד טוט סָאװ ,ץולח
 ,םיורט-הלואג רעזנוא ןרעטשעצ ןצנַאגניא רָאנ ,ןעיוב טשינ ןעמוקניירַא טעוו

 ןלעוו סָאװ ןפיש יד ןוא ןפיש עקיזָאד יד טריפ סָאװ עיזיוו יד זיא סָאד
 יייז ךָאנ ןעמוק

 (1929 רַאונַאי ,ב"ס "דיתעה;)
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 ןוירוג-ןכ .ד

 הריזג יד

 טייצ א ןיא טשינ ,ןעמָארנַאּפ ןוא ןעורמוא ןופ טנעמָאמ ַא ןיא טשינ
 גנונדרַאמוא עלַאיצַאס ַא בילוצ טשינ ןוא ,טיונ ןוא סיזירק ןשימָאנָאקע ןופ
 רעטימעג עטגערעגפיוא יד ןעוו ,טייצ רעלַאמרָאנ ץנַאג א ןיא -- םרוטשפיוא ןוא
 יז ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד ןעוו ,ךיז ןקיאורַאב ןשינעעשעג"טסוגיוא יד ןופ
 -רַאפ ןרעוו ןעמָארנַאּפ יד ןופ ןדנואוו יד ןעוו ,ךיז ןרעסעב דנַאל ןיא רעקלעפ
 דנַאלמייה ןייז ןופ דרע רעד ןיא ןייא ךיז טלצרָאװ סָאװ ,בושי רעד ןעוו ,טלייה

 ןעוו ,גנופַאש ןוא סקואוו ןופ תוחוכ עייג טקעלּפטנַא רע ןוא טריסערגָארּפ
 טרעטיירבעגסיױא ןרעװ גנוגעווַאב-יוב ןוא עירטסודניא ,טפַאשטריװדנַאל יד
 טליפ ןגייווצ:סטפַאשטריװ ןוא עשימָאנָאקע עלַא ןיא ןעוו ,טקיטסעפרַאפ ןוא
 ,הריזג יד ןעמוקעג זיא -- רעטעברַא עייג ןיא טייקידנעװטיונ יד רדסכ ךיז

 ןשלעפ סָאװ ,ןטנַאגירטניא-םיחילש ןייק טשינ ,עטמַאַאב עקיטרָא יד טשינ
 עלַארטנעצ יד רָאנ -- טקישעג ייז ןבָאה סָאװ יד ןופ ןליוו ןטימ ןכיורבסימ ןוא
 ןָאדנָאל טָאטש רעסיורג רעד ןופ טשרעה סָאװ גנוריגער יד -- ןײלַא גנוריגער
 ,ןטַאררַאפ טָאה יז -- טלעװ ןקע עלַא ןיא תוכולמ ןוא רעקלעפ רעביא

 רעזנוא ןופ םיצולח יד ייב ןטַאקיפיטרעס טנזיוט ייוד ןופ ביור ןייק טשינ
 ריא ןיא ןגײלנײרַא ןוא דנַאל רעייז ןיא ךיז ןרעקוצמוא ןרָאג סָאװ ,קלָאפ

 רָאנ ,ןלוקסומ ערעייז ןופ חוכ םעד ןוא טנגוי רעייז ןופ ןערב םעד ילבפיוא
 ןופ ןעגנונעפָאה עקירעי-טנזיוט-יירד יד ףיוא טָאטנעטַא רעטנכערעגסיוא רעד
 ,הריזג יד זנוא רַאפ זיא סָאד -- טגלָאפרַאֿפ טרעוו סָאװ ,קלָאפ קיביײא ןַא

 בָאלק ןגערפ רימ ןלעװ -- תמא ןקידנקידיײלַאב ,ןרעטיב םעד טָא ייב
 ; ןפָא ןוא

 ךיז ריא טביילק --- עירעּפמיא רעשיטירב רעקיטכעמ רעד ןופ רעשרעה

 ךוא גנוזיילרעד ןופ קרעו ןפיוא ןוילת םעד ןופ קַאה יד ןביוהוצפיוא תמאב
 טכַאמיגנוריגער ןייק טשינ טָאה סָאװ ,קלָאפ ןשידיא םעניילק םעד ןופ גנופַאש
 ןשיוװצ טייעצ ןוא טיירפשעצ זיא ןוא ןדייל ןיא טװאורּפעג זיא סָאװ ןוא
 םענופ ןעגנוגנערטשנָא יד ןלעטשוצּפָא תמאב ריא טניימ יצ ?רעקלעפ עלַא

 ? גנואיירפאב רעלַאנָאיצַאנ ןייז ןוא דנַאלמיײה ןייז רַאפ קלָאפ-טטעברַא

 -- תועיבצ רעד וצ ,סעגירטניא יד וצ ,טָאּפש םוצ ןעמוק זומ ףוס ַא
 .ךיז ןעלקַאװ םוצ ךיוא ןוא

 טייצ רעצרוק רעד ןיא סעקישטשמָארגָאּפ ןלַאפַאב זנוא ןענעז לָאמ יירד
 יד ןופ דרעװש יד ןגעלעג זיא לָאמ יירד .דנַאל ןיא טפַאשרעה רעייא ןופ
 "ייה ןוא ןרידנַאמָאק ערעייא ןופ ןגיוא יד רַאפ רעזלעה ערעזנוא ףיוא רעדרעמ

 ,ןורבח ,ופי ,םילשורי .ןעמוקעגייב טשינ זנוא ןענעז ייז ןוא -- ןרענָאישימָאק
 רעדיוו תולג רעזנוא ןופ ןרָאי רעטנזיוט ךָאנ ןעגעז ,ערעדנַא יד יד ךָאנ ענייא
 רעייז ןיא ןעמוקעגקירוצ ןענעז סָאװ יד ןופ טולב ןרוּפש טימ ןרָאװעג טקעדַאב
 ,ןטָארטעגּפָא טשינ ןענעז רימ ןוא --- םייה
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 -טרָאװטנַארַאפ יד ךיז ןופ ןעמונעגּפָארַא ריא טָאה ןרעדנַא ןכָאנ לָאמ ןייא
 סעיסימָאק-סגנושרָאפסױא ערעייא ןוא ,טולב ענעסָאגרַאפ סָאד רַאפ טייקכעל

 רעשרעה ערעייא ןוא ,קילגמוא רעזנוא ףיוא ןרערט-לידָאקָארק ןסָאגעג ןבָאה

 טגָאזעגוצ ןבָאה ןוא סעיצַארַאלקעד-טסיירט ןבעגעג זנוא ןבָאה ןטשריפ ןוא
 סָאוװ ,ןעגנוטכילפרַאפ עשירָאטסיה יד יירט ןליפרעד וצ טלעװ רעצנַאג רעד

 ןייש םייב טָאה ריא ןעוו ,העש רעסיורג רעד ןיא ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה ריא
 טָאה ריא ןוא קלָאפ ןשידיא םעד ןופ ןדייל יד ןעזעג המחלמ-טלעוו רעד ןופ
 ,ןפלעה וצ םיא טעטכילפרַאפ ןוא גנוטכירפיוא ןייז טימ טריסערעטניארַאפ ךיז

 ןעגנורעטש עלַא ץָארט ןוא ,רָאי ףלעווצ רָאנ רעבירָאפ ןענעז ןָא ןַאד ןופ
 טָאה ,דנַאל םעד ןיא ןרענָאיצקנופ ןוא םיחילש ערעייא ןופ ןעגנושיוטנַא ןוא
 טקעלּפטנַא ,טכַאמ-סגנוריגער ןייק טשינ טָאה סָאװ ,קלָאפ עקידנרעדנַאװ סָאד
 ןייז ןופ ןדָאב םעד ףיוא רוטלוק ןיא ןוא ןפַאש ןיא ,ןעיוב ןיא הרובג ןוא חוכ
 סָאד טָא רַאפ קרעוו ןייז ןופ הכרב יד ןרָאװעג זיא סיורג יװ ןוא ,דנַאלמייה
 םיורט ןייז ןוא דנַאלמיײה ןטימ גנוטפעהַאב ןייז ?דנַאל עבורח ןוא עטסיוו
 -עטש עכעלרעסיוא ןוא עטסקינייװניא עלַא ןעמוקעגייב ןענעז גנובעלפיוא ןופ

 "רַאפ ןוא ןדמַאז עקידנעילג ,ןזלעפ עטעקַאנ טלדנַאװרַאפ ןבָאה ייז ןוא ,ןעגנור
 ,.רעדלעפ ערַאבטכורפ ןוא רענטרעג עקידנעילב ןיא סעטָאלב עטעטסעּפ

 טשינ קישטשמָארגָאּפ ןוא רעדרעמ םעד ןופ טנַאה רעד ךיוא זיא ןַאד ןֹוא
 תפצ ןוא ןורבח .רעפעש ןוא רעיוב יד ןופ קרעװ סָאד ןטלַאהוצּפָא ןעגנולעג
 .ןעגנוגנערטשנָא יד טקרַאטשרַאפ ןבָאה ייז -- טנעה יד טכַאװשענּפָא טשינ ןבָאה
 טצעזעגרַאפ רימ ןבָאה ,ּפָאק רעזנוא רעביא ןעגנַאהעג זיא סָאװ ,דרעוװש ןרעטנוא
 ןבעגעג טָאה עצַארּפ רעזנוא ןעוו ןוא ,גנופַאש עלערוטלוק ןוא עשימָאנָאקע יד
 ןופ ןוא ןעורמוא ןופ טרעטַאמרַאפ זיא סָאװ ,דנַאל עמערָא סָאד ןוא ,טכורפ
 טרעטנומרעד ךיז טָאה ןוא םעטָא םעד טּפַאכעגרעביא טָאה ,ןעגנודמיולרַאפ
 רעכעלטלעװלַא רעד ןֹופ רעריפ יד -- ריא טייז ,ןשינעעשעג עמַאזיורג יד ךָאנ
 ןעוועג רזוג ריא טָאה ךירטש-רעדעפ ןייא טימ ןוא ןעמוקעג טציא -- עירעּפמיא
 ,גנונעפָאה רעקיצנייא רעזנוא ףיוא

 רעד רַאפ גרָאז רעשלַאפ רעייא ןופ ןעמוקעג טשינ סָאד זיא לָאמ סָאד
 טגעלפ ריא רעכלעוו ןופ ןעמָאנ םעניא ,דנַאל םענופ טייקיאעפ-סמַאנפיוא
 עטמַאַאב ערעייא ,דנַאל רעזנוא ןיא הילע רעזנוא ןעקנערשַאב וצ ןייז גחונ ךיז
 ןייק ןָא .ןגיוא יד ןיא ךייא רַאפ טייקשלַאפ יד טקעדעגפיוא ןבָאה דנַאל ןיא

 -עטעררַאפ יד זנוא ףיוא ןעוועג רזוג ריא טָאה רעטעלב-ןגייפ ןוא ץורית םוש
 ,הריזג עשיר

 ַא -- גנורעלקרעד:-סגירק א יװ הריזג יד טכַארטַאב קלָאפ עשידיא סָאד
 ,טפנוקוצ רעלַאנָאיצַאנ ןייז ןגעק המחלמ

 עקיטכעמ ,תוכולמ עקידלַאװעג טגָאמרַאפ ריא ,עקרַאטש יד טייז ריא
 -רעדמוא ןַא רעסיוא :טשינרָאג -- רימ ןוא ,ףוס ַא ןָא םוטכייר ןוא ןטָאלפ
 ןבָאה ןגָאלּפ ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ רָאי טנזיוט ייווצ סָאװ ןליוו-סנבעל ןכעלרעטיש

 ,ןעמוקייב טנָאקעג טשינ םיא

 ןעגנוגנערטשנָא ערעזנוא טימ ןבָאה סָאװ ,ןורש רעד ןוא לאערזי קמע רעד
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 יז -- ביבאילת עמַאזסטעברַא יד ןוא םילשורי עטיובעג-יינ יד טבעלעגפיוא
 ןליו םעד ןיא ןבעל סָאװ ,תוחוכ:סגנופַאש יד ןופ תודע עקידעבעל ןענעז
 ןוא ןעיוב וצ טייקכעלגעמ יד רָאנ םיא טיג ןעמ ןעוו ,קלָאפ ןקיבייא םעד ןופ

 ,דנַאלמייה ןייז ןופ ןדָאב ןפיוא ןטעברַא
 םעד טָא ןופ תוכיסיירפיוא ןוא -סגנורעטשעצ םעד ןריבורּפ ריא טליוו

 םיא ייב טביור ןעמ ןעוו ,גנולפייווצראפ רעטצעל ןייז ןופ העש רעד ןיא ןליוו
 ? גנונעפָאה סנבעל עקיצנייא ןייז קעווַא

 (1920 יאמ 21 ,"תועידי-ליאפק;)

 ךעלטעטש ןוא טעטש עשיצולח עשיליוּפ יד ןופ

 (רירב ַא ןופ)

 ?ָאד ןעמ טױרעה סָאװ ןוא = == ==
 םוצ טנעָאנ רעבָא ,רעטנעצ ןופ טייוװ ,טָאטש וצ סָאטש ןופ רָאפ ךיא

 עילַאװכ-טסעטָארּפ יד -- קינייועניא ןופ ןלייצרעד ךיוא ןָאק ךיא ןוא ,רבח
 טגנערב ןוא טקעװ סָאד ,ןעגנולמאזרַאפ-סקלָאֿפ ןוא סעיצַארטסנַאמעד ,טרעיוד
 .טײקמַאזכַאװ

 יד טָא אקווד ,טריטנעמָאק ןוא טרעהעג טרעװ קרעוו עשיטסינויצ סָאד

 םזינויצ ןופ ןעלצרָאװ יד ןענעז'ס ףיט יו ןזיוואפ ָאד ןבָאה תונויסנ ןופ געט
 ,טעז ריא יװ ,ןליוּפ ןיא טָאה הילע רעד ןגעק הריזג יד ,ןסָאמ-סקלָאפ יד ןיא

 ,י"א ןייק העיסנ רעד וצ טיירג ןעייטש סָאװ ,םיצולח יד טרירעגנָא רָאנ טשינ
 לרוג רעייז ןדנוברַאפ ןבָאה סָאװ ,סעילימאפ רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה רָאנ
 יד -- ָאד זיא לארשי ץרא .ןעמרָאפ ענעדישרַאפ ןיא דנַאל ןופ לרוג ןטימ

 טייקיאורמוא ןופ לַאװק ַא זיא הילע יד ןטלַאהּפָא סָאד ןוא גנונעפַאה עסיורג

 טסעטָארּפ ןכעלרע ןוא

 יד ןטסעפ ןעמ טייטש ןויירק טנגוי יד ןיא ןוא "ץולחח, םעד ןיא ,,,
 (וויטקעלָאק) ץוביק ןיא ןביילב וצ ןטייווצ ןכָאנ רענייא ןסילשַאב ןוויטקעלַאק-הילע
 סָאװ ,הילע יד .,טייקכעלגעמ רעדעי ייב "ןריט, יד ןסיירוצכרוד טיירג ןייז ןוא

 טכייל טשינ זיא דנַאטשוצ רעקיטנייה רעד רעֶבָא ,ייז טיצ ןפמעקסיוא זומ ןעמ
 ,לארשי ץרא ןייק געוו ןיא ןייז ןיוש זומ סָאװ ,ליוו סָאװ ,"ץולחה. ןרַאפ

 (1930 ילוי 9 ,"תועדייליאפק,)
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 סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט19 ןופ ןסולשַאביד ןופ

 (1925 ,ןרעצול ןיא)

 חילע רעד ןיא טנעמטלע ןשיצולח ןופ גנוקרַאטשרַאפ רעד רַאפ

 בייחמ ןענעז סָאװ דנַאל ןופ ןשינפרעדַאב-יוב יד ןופ קילבנָא ןיא
 זַא ,סערגנָאק רעד טסילשַאב ,ןעגנוגנערטשנָא עשיצולח ןוא עשירעבָארעד
 .הילע רעד ןיא טנעמעלע ןשיצולח םעד ןקרַאטשרַאפ וצ קיטיונ זיא'ס
 לָאז עטָאװק-ןטַאקיפיטרעס רעד ןופ 5596 זַא ,טסילשַאב סערגנָאק רעד
 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םיצולח ןופ הילע רעד רַאפ ןבעגעג ןרעוו
 ,טייצ רָאי ןייא סנטסקיניײװמַא םיצוביק-הרשכה יד

 רעד ןופ ןטרָאס עקירעביא יד רַאפ ןטַאקיפיטרעס עקירעביא יד ןופ
 (ןטַאקיפיטרעס-הילע עלַא ןופ 1500 .ה .ד) לטירד ַא לָאז הילע רעדנטעברַא
 ,ןדנַאברַאפ-הכאלמ ילעב ןופ םילוע ןקיטעטשַאב ףיוא ןייג

 םיצולח ןופ טכעריהילע סָאד טמיטשַאב הרשכח יד

 רַאפ גנוקיטעטשַאב ַא וצ טכער סָאד זַא ,טמיטשַאב סערגנָאק רעד
 ןבעגעג טרעו ,םיצולח רַאפ טמיטשַאב ןטַאקיפיטרעס-הילע יד טיול הילע
 ןכרוד טנעקרענָא ןרעװו סָאװ ,ןדנַאברַאפ עשיצולח ןופ םירבח וצ רָאנ
 רָאי ןייא ןופ רעקינייו טשינ הרשכה ףיוא ןעוועג ןענעז סָאװ ,סערגנָאק
 רעדילגטימ רָאי ןייא תוחּפה לכל ןעוועג הרשכה רעייז רַאפ ןענעז סָאװ ןוא
 ,(* עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעדָא דנַאברַאפ ןשיצולח ַא ןיא

 ןעמונעגנָא ןרָאװעג ןטקנופ-טּפױה ערעייז ןיא ןענעז ןסולשַאב עטכַארבעגנבױא יד (*

 "ץולחה, ןופ גנוטיײדַאב רעד ןגעװ -- .1933 ןיא גָארּפ ןיא ,סערגנָאק ןט18 ןפיוא ךָאנ

 ןסָאלשַאב ןוא טדערעג ןרָאװעג זיא ,טכער ריא ןוא הרשכה ןופ טייקיטיוג יד ,הילע רעד ןיא

 רעטשרע רעד ,1921 דַאבסלרַאק ןיא ,ןט12 ןופ קידנבײהנָא ,ןסערגנָאק עשיטסינויצ עלַא ףיוא

 עטריזינַאגרָא יד ןעלקיװטנא ןביױהעגנָא ךיז טָאהס ןעװ ,גירק ןכָאנ ןסערגנָאק-ןויצ יד ןופ

 1 ,גנוגעװַאב עשיצולח

 יד ןבעגוצרעביא, ןסָאלשַאב טָאה ,1923 ןיא ,דַאבסלרַאק ןיא ,סערגנָאק רעט-13 רעד
 -לארשי ץרא יד ."ץולחה ןופ עיצַאזינַאגרָאטלעװ רעד טעברא;הרשכה רעד טימ גנוריפנָא

 סָאװ ,םילוע עלַא ענעי ןופ הרשכה רעד רַאפ ןגרָאז וצ טרעדָאפעגפיוא ןרָאװעג ןענעז ןטמַא

 ,"ץולחה, ןופ ןדנַאברַאפ-דנאל יד טימ םכסה ןיא "ץולחה, דנאברַאפ-טלעװ םוצ טשינ ןרעהעג

 רעד טָאה ,יי"א רַאפ לאירעטַאמ"שטנעמ ןקיסַאּפ א ןטיירגוצוצ טייקיטיונ רעד בילוצ,
 ןוא טײקיטכיװ ריא טימ הרשכה יד ןלעטשקעװא ףרַאד ןעמ, זא ןסָאלשאב סערגנָאק

 ריא ןבעג וצ טסילשַאב ןוא טעברַא ןוא הילע רעד טימ ץַאלּפ ןייא ףיוא טייקכעלגנירד
 ןכַאמ וצ גנוטײל רעד טרעדָאפעגפיױא טָאה סערגנָאק רעד ."גנוציטשרעטנוא עלעיצנַאניפ ַא

 יִד ןכאמ לטבמ ןוא הילע רעד ןיא תוצולח יד קידנעטשלופ ןכיילגוצסיוא טירש פלַא

 ,.ןעגנוצענערגאב עדנריטסיזקע

 סָאװ סעיצַאזינַאגרָא עשיצולח יד טקיטעטשַאב טָאה (1925 ,ןיו) סערגנָאק רעט-14 רעד

 ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא סעיצקַארפ ןוא סעיצארעדעפ יד ךרוד ןענַאטשטנַא ןענעז

 .ןקינייארַאפ ךיז ןלָאז סְעיצַאזינַאגרָא עשיצולח עלַא זַא ,טגנַאלרַאפ רעבָא
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 החילע רעיירפ רַאפ ףמַאק

 "הילע יד ןגעק גנוגעװַאב-טסעטָארּפ עסיורג ַא ךיז טלקיװטנַא 1920 ףוס
 "סייווא ןטמירַאב קירעיורט ןֹוא גנוריגער רעשילגנע רעד ןופ ןעגנוצענערגַאב
 ןיוש 2000 יד ךיז רָאפ ןטלַאהרַאפ וצ טסילשַאב גנוריגער עשילגנע יד ."ךוב
 רעד ןופ טסעטָארּפ ןטספרַאש םעד סורַא טפור סָאװ ,ןטַאקיפיטרעס ענעבעגעג
 עזעידנַארג וצ סע טמוק טעטש ערעדנַא ןיא ןוא עשרַאװ ןיא .ץנעגַא רעשידיא
 "גָאמעד-רעטעברַא רעד ןיא ןרישרַאמ ןַאמ 7000 .סעיצַארטסנָאמעד-טסעטָארּפ
 סייר 'ח טימ ויוורעטניא ןַא טניישרעד *קינטָאבָאר, ןיא ,עשרַאװ ןיא עיצַארטס

 טמוק'ס .תוריזג-הילע יד ֹוצ סַאלק-רעטעברַא ןשידיא ןופ גנולעטש רעד ןגעוו

 טרעווס .טָאברַאפ הילע ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ רָאפנעמַאװצ תולהק ַא רָאֿפ
 ןיא .,טפַאשדנַאזעג רעשילגנע רעד םודנַארָאמעמ ַא ןבעגוצרעביא ןסָאלשַאב

 עגיל רעד ךרוד טנדרָאעגנייא ,גניטימ-טסעטָארּפ רעסיורג ַא רָאפ טמוק עשרַאװ
 .עיצַאזינַאגרַָא רעשיטסינויצ רעד ןוא לארשי ץרא ןקידנטעברַא ןרָאפ

 -סטעברַא ןיא לגנַאמ רעד י"א ןיא קידלַאװעג ךיז טפרַאשרַאפ 1933 ןיא

 -ַאּפמָאק עסיורג ַא ןביױהנָא ןסָאלשַאב טָאה ץנערעפנַאק"-תורדתסה עט4 יד .,טנעה
 -טטעברַא טגנערבא :רדסכ טפור "רבד, רעד .,הילע-זסַאמ רעיירפ ַא רַאפ עינ
 עיצקַא ןַא י"א ןקידנטעברַא ןרַאפ עגיל יד טרימַאלקָארּפ ץרעמ ןיא ,י! טנעה
 ,הילע רעיירפ רַאפ

 "יטרעס 5000 םיוק ןופ לוידעש ַא גנוריגער יד טמיטשַאב 1932 יַאמ ןיא
 רעשילגנע רעד ןגעק גנוגעװַאב טסעטָארּפ עייג ַא סיורַא טפור סָאװ ,ןטַאקיפ
 ןעמוק 1923 רעבמעװָאנ ןיא .עיצַארטסינימדַא "י"א רעד ןגעק ןוא גנוריגער
 יד ןוא ןטסירוט ףיוא ןעגנוגלָאפרַאפ יד ןגעק ןעגנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ רָאפ
 ןעגניטימ עמַאזנימעג רָאפ ןעמוק סע .הילע רעד ןגעק ןעגנוצענערגַאב עיינ
 יד ןקריוװַאב וצ ןסָאלשַאב טרעווװס .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד טימ

 רעשילגנע רעד ןגעק עינַאּפמאק-טסעטָארּפ ַא ןביוהפיוא ןלָאז ייז ,תולהק עשידיא
 ,עיצַארטסינימדַא-י"א ןוא גנוריגער

 ןטַאקיפיטרעס 6500 ןופ לוידעש ַא גנוריגער יד טמיטשַאב 1934 יַאמ ןיא
 "יטרעס 800 ןעמונעגּפָארַא יז טָאה ןופרעד (20,100 טרעדָאפעג טָאה ץנעגַא יד)

 רעד ןופ סיזירק ןכָאנ ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ ,1927 ןיא סערגנָאק רעט-15 רעד
 עשיטסינויצ יד טקיטכעמלופַאב טָאה ,טײקיזָאלהילע ןופ טײצ ַא ןיא ,הילע רעטרעפ

 ןענעז סָאװ תוצולח ןוא םיצולח יד ןופ לײט ַא ןופ הילע יד ןכעלגעמרעד וצ גנוטייל
 ,הרשכה ףיוא ןעװעג

 רעטעטרַאװרעד רעסיורג רעד ןופ קילבסיוא ןיא ,הילע רעטפגיפ רעד ןופ גנַאפנָא ןיא

 ןקרַאטשרַאפ וצ טייקיטיױג רעד ףיוא ןזיװעגנָא ,1929 ןיא ,סערגנָאק רעטי16 רעד טָאה ,הילצ

 ןגעק טריטסעטַארּפ טָאה רע .הילע רַאפ יימרא-ורעזער א ןרעכיזרַאפ וצ ידכ ,הרשכה יד

 יהילע ףיוא הרבה רעד ןופ טכער יד גנוריגער רעד ךרוד ןבױרַאב

 תוריג ןופ געט יד ןיא ןכַאוטשעגרעטנוא טָאה ,1931 ןיא ,סערגנַאק רעט17 רעד

 טשינ לָאז סָאװ ,הילע עשיצולח טעטנענאמרעפ א ןיא טייקידנעװטיוג יד ןטַאטנעטַא ןוא
 ,ןעגנוגנידַאב עלַא רעטנוא ןוא ןטייצ עלַא ןיא ןרעװ ןסירעגרעביא



 ןליופ ןיא םיצולח 224

 ,סנַאװַא ןופ ןגָאלשעגּפָא יז טָאה 1300 ,ןטסירוט עלַאגעל-טשינ רַאפ ןטַאקיפ

 ןבילבעג זיא ןלױוּפ רַאפ זַא ,ױזַא ,םילוע עשטייד יד ןבעגעג יז טָאה לטירד ַא

 טָאה טמַא-י*א ןופ םונעלּפ רעד .ןטַאקיפיטרעס לָאצ עניילק-דנדניוװשרַאפ ַא

 ןיא זַא ןָא טזייו עיצולָאזער יד .עיצולָאזער-טסעטָארּפ עפרַאש ַא ןעמונעגנָא

 -ןיילק ןוא תוכאלמ-ילעב ,רעטעברַא 10,000 ןופ םינולאש ןגיל טמַא-עניטסעלַאּפ

 גנוריגער יד טָאה טנופ 250 וצ רעקרעװדנַאה ןופ תושקב 500 ,רעלעירטסודניא

 טציא ןדיינש סָאד, ,ןטַאקיפיטרעס ךיוא ייז ןעגנַאלרַאפ טציא ,ןפרָאװעגּפָא

 קלָאפ ןשידיא ןופ ןטיונ ןוא ןשינעפרעדַאב יד ןופ ןקזוח טסייה לוידעש םעד

 "י"א ןיא טפַאשטריװ רעשידיא רעד ןופ ןוא
 -רַא ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ ףורפיוא רעמַאזניימעג ַא ןענישרעד זיא'ס

 ןרָאװעג זיא'ס .הילע רעשידיא רעד יּפלכ סענַאקיש עיינ יד ןגעק י"א ןקידנטעב

 -ינַאגרָא יד ןופ טעטימָאק-טסעטָארּפ רעשיטסינויצ רעטקינייארַאפ ַא ןפַאשעג

 ןיא גניטימ רעד .ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ יד ןוא י"א ןקידנטעברַא ןֹופ סעיצַאז

 ךיוא ןענעז'ס .ןַאמ 2000 רעביא ןגיוצעגוצ טָאה ,עשרַאװ ןיא ,?ישטשָאוװָאנ;

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןעגניטימ עכעלנע .סעיצַארטטנָאמעד-ןסַאג ןעמוקעגרָאפ

 ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא
 ןעגנוצענערגַאב"ןדָאב ןוא -הילע עטנַאלּפעג יד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא

 ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז ,1926 ןיא לוידעש םעניילק ןוא גנוריגער-י"א רעד ןופ

 .ןעגניטימ-טסעטָארּפ ענעגנולעג ליפ ןרעטנעצ ערעסערג ערעדנַא ןיא ןוא עשרַאװ

 (1936 ,עשרַאװ ,"טייקיטעט-ןויצ ילעוּפ רָאי 5,)

 הילע עשיצולח יד

 ןעמוקַאב "ץולחה,-טלעוו רעד טָאה 1935 רעבָאטקָא זיב 1929 לירּפַא ןופ

 3841 ןעמוקַאב "ץולחה; רעשיליוּפ רעד טָאה ןופרעד ,ןטַאקיפיטרעס 6

 ,םירבח 4505 ןעוועג הלוע ןבָאה'ס סָאװ ףיוא ,ןטַאקיפיטרעס
 ןיא טנעצָארּפ 76,3 ןיא (1934 ןיא) ןעגנַאגעג זיא הילע עשיצולח יד

 ,טָאטש ןיא טנעצָארּפ 22: ןוא ,ןטפַאשטריוװ-רעטעברַא יד ןיא ןוא סעינָאלַאק יד

 ןוא ףרָאד ןיא טנעצָארּפ 20 ןיא ןעגנַאגעג זיא הילע עשיצולח-טשינ יד

 ,טָאטש ןיא טנעצָארּפ 9

 "ץולחה , ןופ םירבח יד ןופ ןענעז 1925 ילויירַאונַאי םישדח יד ןיא

 ןופ .טנעצָארּפ 24 זיולב טָאש ןיא ןוא טנעצָארּפ 75,2 ףרָאד ןיא ןעגנַאגעג

 רָאנ ןוא טָאטש ןיא ןעגנַאגעג טנעצָארּפ 76,2 ןענעז הילע רעשיצולח-טשינ רעד

 ןיא ןוא טנעצָארּפ 22,3 סעינָאלָאק יד ןיא ןופרעד) ףרָאד ןיא טנעצָארּפ 8
 ןענעז הילע רעשיצולח רעד ןופ ןעוו טייצ רעד ןיא ,טנעצָארּפ 1,5 םיקשמ יד

 .(טנעצָארּפ 20,9 םיקשמ יד ןיא ןעגנַאגעג
 זַא ןסָאלשַאב ףמַאק ןגנַאל ַא ךָאנ טָאה סערגנָאק רעט19 רעטצעל רעד

 םיצולח רַאפ טמיטשַאב ןרעװ ןלָאז לוידעש ןדעי ןופ ןטַאקיפיטרעס .צָארּפ 5
 -הילע ןלייטרַאפ םייב לסילש רעד .(טנעצָארּפ 60 טרעדָאפעג ןבָאה רימ)
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 ,הרשכה רעד ןיא רעדילגטימ לָאצ רעד טיול טמיטשַאב טרעוו ןשינעביולרעד

 "זנַאל יד ןקרַאטשרַאפ ןגעװ סעיצולָאזער ןעמונעגנָא ךיוא טָאה סערגנַאק רעד
 ןוא -ןיאװ יד ןרעסעברַאפ ןפלעה ,הרשכה עכעלכַאפ ןוא עכעלטפַאשטריוװ

 "טריוו-ספליה ןלעטשפיוא ןפלעה ,הרשכה-יצוביק יד ןיא ןעגנוגנידַאב-רַאטינַאס

 ךַארּפש עשיאערבעה יד ןריפניירא ןוא םיצוביק עשיטָאטש יד לייב ןטפַאש
 ,םיצוביק יד ןיא

 (1926 ,ץעשראװ ,"טייקיטצט-ןויצ ילעופ רָאי 5,

 ןיק בָא ד .א

 קיירטס-רעגנוה

 ןעננואיצַאב ערעזנוא ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ עטשרע סָאד זיא סָאד

 -הילע יד ןעמענוצנָא ןגָאזּפָא ךיז ןלָאז רימ זַא ,טכַאמ-רָאטַאדנַאמ רעד טימ
 קיצנאווצ יד ןיא ןרָאװעג טוואורּפעג קינייו טשינ ןענעז רימ ,(* ןטַאקיפיטרעס
 "יוטנא ערעטיב ןוא ערעוװש ליפ טבעלעגרעביא ןבָאה רימ ,טָאדנַאמ ןופ רָאי
 סָאד ןיא לָאמנייא טשיג ,המחלמ ַא טריפעג רימ ןבָאה לָאמנייא טשינ .ןעגנוש

 טנעדיזערּפ רעד ; ביבא לת זיב עשרַאװ ןופ טסעטָארּפ םוצ ןפורעג ןרָאװעג קלָאפ
 ןכייצ סלַא טרינגיזער לָאמַא ךיוא טָאה עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ

 טרעּפמַאעג ךיז ןבָאה רימ .גנוריגער רעד ןופ קיטילָאּפ רעד ןגעק טסעטָארּפ ןופ
 ףיז רימ ןבָאה לָאמנייק רעבָא ,טריטסעטָארּפ ןוא טמרוטשעג ,טלגנַארעג ןוא
 ןרָאװעג ןבעגעג זא זיא סָאװ טייהנגעלעג יד ןצונוצסיוא טגָאזעגּפָא טשינ
 רעד ןרעוו ןענַאטשרַאֿפ טעוװ ,דנטיײידַאבמוא ןוא ןיילק ןעוועג זיא יז ןעוו וליפַא
 רעד ןופ טסעטָארּפ ןקיטציא םעד ןופ גנוטיײדַאב רעד ןופ טסנרע רעצנַאג
 ןעלּפַאצ סָאװ ,רעפעש ןוא רעיוב עקידנעטש יד ,רימ ?גנוטייל רעשיטסינויצ
 עלַא רעטנוא ןוא ןטייצ עלַא ןיא הילע רַאפ ןפמעק סָאװ ,הלוע ןדעי רַאפ ךיז
 -רעגתה ַא ,קיירטסיהילע ןַא טרימַאלקָארּפ טציא ןבָאה רימ --- ןעגנוגנידַאב
 .קרעוו ןשיטסינויצ ןופ קיירטס

 סָאד ןוא שטנעמ םעד טָארדַאב רַאפעג סנבעל ַא ןעו ןַאד רָאנ ,תמא
 יד טימ ןלעטש וצ טומ םעד שטנעמ רעד טניפעג ,ןטסרעײטמַא םיא זיא סָאװ
 ןרימַאלקָארּפ ןוא ץנעטסיזקע םצע ןייז ןכייצנערפ א רעטנוא טנעה ענעגייא
 עקיזָאד יד .ללכ רעד זיא ױזַא ןוא -- דיחי רעד זיא ױזַא .קיירטס-רעגנוה ַא
 זנוא ןבעגעג ,ןטַאקיפיטרעס:הילע טרעדנוח סקעז יד ,ךעלקערב עקידכעבענ
 ףעמַאזװרג א זיא -- ,עּפָארײא ןיא םוטנדיא ןרַאֿפ רָאי ךעלקערש אזַא ןיא
 ,ץנעטסיזקע ןוא ןבעל םצע ןייז ףיוא ,קלָאפ ןופ המשנ רעד ףיוא טַאטנעטַא

 1937 רעבָאטקָא--לירּפא רַאפ "לוידעש, ןיא טגנַאלרַאפ טָאה רוטנעגַא עשידיא יד (*

 רוטנעגא יד .620 טקיליװאב רָאג טָאה גנוריגער יד .ןטאקיפיטרעס 11,200 ןופ לָאצ יד

 ,ןטאקיפיטרעס יד ןעמענוצנַא טינ ןסָאלשַאב ןַאד טָאה
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 ,גנולקיװטנַא רעזנוא רַאפ לגנַארעג ןרעווש ַא ןריפ רימ יו רָאי 20 ןיוש
 רעד זיא לָאמ סָאד רעבָא .גנושיוטנַא ןַא ןעוועג זיא עטָאװק-הילע עדעי טעמכ
 ןעזעג רימ ןבָאה ָאד :סקואוו רעזנוא ןרעטש ןופ רעצ רעד יװ רעסערג קיטייוו
 ןכרוד .סקואוו רעזנוא ןופ ןעלצרָאװ יד ןגעק ףיױא ךיז טביוה טנַאה ַא יװ
 ףוצרּפ רעד ןזיֹוװַאב ןרָאװעג טימרעד זיא עטָאװק עקידכעבענ ַאזַא זנוא ןבעג

 טלעטשעגפיוא ןיוש טָאה'מ !גונעג :טגָאז סָאװ ,ץנעדנעט רעכעלדעש רעד ןופ
 ןיא ָאד ןיוש ןענעז'ס ,קלָאפ ןשידיא ןרַאפ םייה עלַאנָאיצַאנ עטגָאזעגוצ יד
 שיאערבעה :םיבושי עכעלטפַאשטריװדנַאל ָאד ןענעזיס :ןדיא טנויוט 420 דנַאל

 רעד ָאד זיא'ס ;טעטיזרעוװינוא יד טריטסיזקע סע :ךַארּפש עלעיציפָא ןַא זיא
 -פיוא ךיז טָאה רַאסימָאק-ךיוה רעד ןוא ינינַאקסָאט טימ רעטסעקרָא רעטמירַאב
 ? ךָאנ ריא טליוו סָאװ -- ?הוקתה/ יד ןעגניז םייב טלעטשעג

 :טלעװ רעצנַאג רעד רַאפ רימ ןרעלקרעד ץנעדנעט רעקיזָאד רעד ןגעק
 ןפָאלטנַא טשינ ןענעז רימ ;רעהַא ןעמוקעג רימ ןענעז םעד בילוצ טשינ ! ןיינ
 ןעמוקעג רעהַא רימ ןענעז םיצולח יו -- סנבעל ערעזנוא ןעװעטַאר וצ רעהַא
 טקידנערַאפ טשינ ךָאנ זיא יובפיוא רעזנוא ,ןסַאמ רַאפ געוו ַא ןטערטוצסיוא
 הלואג ךָאנ ןרַאג תוצופת יד גנַאל יו טקידנערַאפ ןרעו טשינ טעװ רע ןוא

 רימ .זנוא ףיא ןטרַאװ דנַאל ןופ ןשינעטסיװ יד גנַאל יװ ןוא גנוטער ןוא
 טייקרעכיז ןייק ָאטשינ ךיוא זיא הילע עקידרדסכ יד ןסייררעביא ןטימ זַא ,ןסייוו
 ןוא טכער ןטימ ןבעל רימ .ןעוװעג הלוע רעירפ ָאד ןבָאה סָאװ יד רַאפ

 ,זנוא ןיא ןסילשנָא ךיז ןוא ןעמוק רעהַא ָאד ןלעװ סָאװ עקינעי יד ןופ חוכ ןטימ
 וצ עטּפשמרַאפ רימ ןענעז הילע ןָא ;טייקיאור ןייק ָאטשינ זיא הילע ןָא
 ,טפַאשטכענק וצ ,טיײקיזָאל-ןוחטב

 ןסַאמ יד ךיז ןעניפעג טפַאשטכענק ןופ ,טײקיזָאל-ןוחטב ןופ עגַאל ַא ןיא

 ָאד רימ סָאװ ,עדריוו ןוא טעברַא ןופ ןבעל ַא וצ ןצכעל ייז .תוצופת יד ןיא
 טנגוי-םיצולח רעטנזיוט רעקילדנעצ ןופ תוחוכ-המשגה יד .ןבעג ייז ןפרַאד
 -הילע יד רעבָא -- :ליצסנבעל ןטמיורטעגסיוא רעייז וצ ךיז ןעיצ ןוא ןעקנעב

 וצ ,םירוסי עטנענַאמרעּפ רזוג ייז ףיֹוא זיא גנוריגער רעד ןופ קיטילָאּפ
 רעגרעבנרינ יד ןשרעה סע .טײקטסוּפ ןוא דנַאש ןופ ןבעל ַא ןיא ךיז ןקינייּפ
 -טַאדנַאמ יד ןוא -- (* קסירב ןוא קיטישּפ ןופ טייצ ַא ןיא ןבעל רימ ,ןצעזעג

 ,ןטערטרעביא טשינ הלילח ייז לָאז'מ ,י"א ןופ ןצענערג יד טכַאװַאב גנוריגער
 -רעדנַאנרַאפ ךיז טעװ רַאפרעד ,הריזג רעד ןגעק רימ ןעמרוטש רַאפרעד

 ןכיילג ןייז טַאהעג טשינ ךָאנ טָאה סָאװ גירק ַא ןרעקַאלפ

 (עדער ַא ןופ) 7

 ,קסירב ןוא קיטישּפ ןיא ןדיא ןגעק ןעורמוא עשיטימעסיטנַא יד (*



 2337 הילע ראפ ףמַאק 1 הילע עטפניפ יד

 ןייט שנז ָא ר .צ

 ןעלכהי'ידס

 -טלעוו רעטשרע רעד ןשיווצ רָאי 20 ןופ הפוקת ַא ןסָאלשענּפָא ךיז טָאה'ס

 "רעד טימ ךייר זיא טינשּפָא-טייצ רעקיזָאד רעד .רעטייווצ רעד ןוא המחלמ
 ןרַאפ ןוא גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד רַאפ ןלַאפכרוד ןוא תונוחצנ ,ןעגנוכיירג
 ,קרעוו"יובפיוא ןקידלארשי ץרא

 טיבעג ןפיוא זיולב לכה-"ךס לקיטש ַא ןעיצוצרעטנוא ןוואורּפ ןלעוו רימ
 ,הילע רעשיצולח רעקידנטעברַא רעד ןופ

 טזָאל 1929 רעבמעטּפעס זיב 1919 רעבמעטפעס ןופ הילע עקיזָאד יד
 יד רעטנורעד ,רעדניק ןוא ענעסקַאװרעד ,תושפנ טגזיוט 242 ןיא ןרימוס ךיז
 .ןרָאי עטצעל יד ןופ ?םיליּפעמ,

 "אלק רעייז ןוא םילוע יד עגונב םיטרפ עלופ ןייק טשינ ןציזַאב רימ

 ,לַאירעטַאמ סָאד רעבָא ,('דכו םיבורק ,רעטעברַא ,עכעלגעמרַאפ יוװ) עיצַאקיפיס

 רעד ןופ ןעלכה"ךס יד סרעדנוזַאב -- תושר רעונוא ןיא ךיז טניפעג סָאװ
 ךיז טיצַאב סָאװ ,רוטנעגַא רעשיטסינויצ רעד ןופ גנולײטּפָא רעשיטסיטַאטס
 זנא טכעלגעמרעד -- ,םילוע יד ןופ טייהרעמ רעקידנגעװרעביא רעד וצ
 :גנולייטעצ עקידנגלָאפ יד ךרעב ןלעטשוצטסעפ

 2100 .....6:5666666:6566+ ןטסילַאטיּפַאק

 5300 ..2.52:555555666 6666. רעטעברַא
 2000 .5:555555 5686 6266 66 5 + םיבורק

 ,דכו ,שדוק יֵלָכ ,םידימלת -- עקירעביא יד

 180 ךרעב טכַאמעגסיוא טָאה חילע-טטעברַא יד זַא ,סיוא טמוק םעד טיול
 סָאװ ,רעדניק לָאצ יד ןופרעד ןענעכערּפָארַא ןלָאז רימ ביוא ,תושפנ טנזיוט
 ,עקידנטעברַא טנזיוט 142 ןבָאה רימ ןלעוו -- םילוע עלַא ןופ לטפגיפ ַא טפערטַאב
 .ןעיורפ ןוא רענעמ

 ןביוהעגנָא) "תורדתסהה לש הילעה זכרמ/ םעד ךרוד זַא ,ןקרעמַאב ֹוצ יאדכ
 ןענעז (1925 טביז קיטסיטַאטס רעטרינַאלּפ ַא טימ ,1924 ןיא ןרינָאיצקגופ ֹוצ
 ףוס זיב 1925 ןשיװצ דָאירעּפ-טיײצ ןיא עקידנטעברַא-םילוע 86,528 ךרודַא
 ,1929 ,ינוי

 -- הילע רעקידנטעברַא רעד ןיא "ץולחה, רעד טַאהעג טָאה לייט ןרעסָאװ
 טלעטש רוטנעגַא רעד ןופ קיטסיטַאטס יד לייוו ,ןעמיטשַאב וצ יונעג רעווש זיא
 תורדתסה רעד ןופ הילעה זכרמ רעד ןוא טרּפ ןקיזָאד םעד ףיוא ּפָא טשינ ךיז
 ,ןרָאי לָאצ ַא ןופ ?ץולחה ,, ןופ הילע רעד ןגעוו םיטרּפ ןייק טשינ ךיוא טָאה

 ןיא טפַאשרעטעברַא רעקידלארשי ץרא רעד ןופ סוזנעצ רענײמעגלַא רעד
 ייז רעדייא --- טגנַאלַאב ןבָאה םירבח 104,122 ןופ : טסעפ טלעטש 1927 ץרעמ
 ןטעברַאַאב םייב רעבָא ,(42.190) ןַאמ 44,416 "ץולחה; םוצ --- ןעוועג הלוע ןענעז



 ןליוּפ ןיא םיצולהח 238

 "ץולחה, ןימרעט ןרעטנוא ןעוועג ללוכ ןעמ טָאה סוזנעצ ןופ לַאירעטַאמ סָאד
 ביוא ,תועט ןייק ןכַאמ טשינ ןלעװ רימ .סעיצַאזינַאגרָא עשיצולח ערעדנַא ךיוא
 רעפיצ םייב ןטלַאה ךיז ןלעװ ןוא 150/ ןובשח ןופ ןענעכערּפָארַא ןלעװ רימ
 ןעועג הלוע ןענעז סָאװ םירבח יד םעד וצ ןבעגוצ ןלעװ רימ :גיוא ,0
 45,000 "ץולחהע ןופ םילוע לָאצ יד ןפערטַאב ןלעװ ,סוזנעצ ןכָאנ י"א ןייק

 ,תושפנ

 ןַא ןופ דוסי ןפיוא ךיוא ןעמוק רימ ןענָאק הנקסמ רעקיזָאד רעד וצ
 -ּפעס ןיא רעטעברַא עקידלארשי ץרא יד ןופ סוזנעצ רעד :גנונעכער רעדנַא

 -ער טלָאמעד ךיז ןבָאה 21,826 עטלייצעג יד ןשיווצ זַא ,טגָאז 1926 רעבמעט
 ןופ הילע יד ןבעגוצ ןלעװ רימ ביוא ;םיצולח-םירבח יו 8092 טרירטסיג

 ןיב 1920 ןופ) 1926 ןופ סוונעצ ןכָאנ דנַאל ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,"ץולחה;

 ףרַאד וצרעד :םירבח 22,809 הילעה זכרמ ןיא טרירטסיגער ךיז ןבָאה 9
 רימ ןלעװ -- (ןַאמ 1500 תוחּפה לכל 1927729 ןרָאי יד רַאפ ןענעכערוצ ןעמ
 ,םיצולח-םילוע טנזױט 45 ןופ לכה-ךס ןקיבלעז םעד וצ ןעמוק

 ןפיוא ?ץולחה, ןופ הילע רעד ןגעוו ןרעפיצ עיונעג רימ ןבָאה 1930 ןופ
 םעד טױל ."תורדתסהה לש הילעה זכרמ/ ןיא עיצַארטסיגער רעד ןופ דוסי
 -גטעברַא 71,391 --- 1939 ינוי זיב 1920 רָאי ןופ ןעוועג הלוע ןענעז לַאירעטַאמ
 ,ךעלטינשכרוד 4700 סיוא טכַאמ סָאד סָאװ ,ןַאמ 33,809 --- םיצולח ןופרעד ,עקיד

 רע ,ןעלקַאװ ןייא ןיא ךיז טלַאה םילוע-םיצולח יד ןופ טנעצָארּפ רעד
 -ילֲאּפ ןוא טיונ רעשימָאנָאקע ןופ ןטייצ ןיא .תודירי ןֹוא תוילע ךרודַא טכַאמ

 רעקידנטעברַא רעד ןיא טנַאהרעביױא יד טַאהעג "ץולחה, רעד טָאה ,סיזירק ןשיט
 ,ןטַאקיפיטרעס ףיוא ?םינלעב, ערעדנַא ןייק ןעוועג טשינ ןענעז'ס לייוו ,הילע

 ןפָארטַאב 1930-21 דָאירעּפ םעד ןיא "ץולחה, ןופ הילע יד טָאה ,לשמל ,ױזַא
 ,1924-35 ןיא רעקירעדינ ןוא 4090 ויב ןלַאפעג זיא ןוא 8000 רעביא

 עטצעל יד ןיא דנַאל ןיא ןעמוקעגנײרַא ןענעז סָאװ םיצולח 22,809 יד

 ןעוועג זיא סָאװ ? ןעגנַאגעג ייז ןענעז ןיהואוו --- (1929 ,ינוי ףוס זיב) רָאי ןעצ
 ? לרוג רעייז

 טליפרעד בור יּפ לע ןבָאה ייז :םירוביד ערָאלק טדער קיטסיטַאטס יד

 ןיא סרעדנוזַאב ,רעצעלּפ-סגנורעבָארעד וצ ןעגנַאגעג ןענעז ייז .תוחילש רעייז
 ןוא עינָאלַאק רעד ןיא ןעגנַאגעג ןענעז ייז ;טּפַאשטריװדנַאל רעד ןיא ףרָאד
 רעטנזיוט ערעייז ןיא טליפעגנָא ןבָאה ייז ;טעברַא עשידיא טפמעקעגסיוא טרָאד
 רָאי ןיא ףרָאד ןופ ןפָאלעג זיא'מ תעב) 6100 ןשיװצ .תוצובק ןוא םיצוביק יד
 הפוקת רעד ןיא ףרָאד ןיא ןעגנַאגעג ןענעז "ץולחח; ןופ 8600 זיב (4
9--1920, 

 ןבָאה ץוביק ןיא רעדָא עינָאלָאק רעד ןיא קעװַא ןענעז סָאװ ,עלַא טינ
 ןייק זיא ,ךָאד ןוא טזָאלרַאפ ןבָאה קיניײ טשינ .ןעלצרָאװ ןגָאלשעג ןטרָאד

 ןבילבעג ייז ןענעז טייהרעמ רעקידנגעוװרעביא רעייז ןיא זַא ,טשינ קפס
 -ץרא רעד ןופ סוזנעצ רענײמעגלַא רעד טסעפ ךיוא טלעטש סָאד ,ףרָאד ןיא
 ,1937 ןופ טפַאשרעטעברַא רעקידלארשי

 (19239 ,4 "ריעצה לעוּפה,)



 טָאטש ןוא ףרָאד ןיא הרשכה

 יקסטוואלספאהוב השמ

 ןליופ ןיא הרשכה "ץולחה , ןפ עטכישעג רעד וצ

(1930-1933) 

 ןיא ןרָאװעג טנכיײצרַאפ ןענעז ןלױּפ ןיא הרשכה רעד ןגעװ ןציטַאנ עקיזָאד יד

 ןאד טניז .גנוגעװאב רעד ןופ געט עקידנביוהרעד שסיורג יד ןופ ףוס ןיא ,3

 הילע רעד ןופ לעטשּפָא רעד .ןשינעעשעג ןוא ןעגנורעדנע ךס א ןפָאלראפ ןענעז

 ךיוא טָאה ןוא ,הרשכה רעד ןופ םעגראפ םעד ןוא גנוגעוואב יד ןפָארטעג רעװש טָאה

 יד .הילע וצ ןוא גנוגעוװאב רעד וצ עכעלטנגוי רעטנוזיוט רַאפ געװ םעד טלשטשראפ

 טכאמעג םעלא ץָארט ןכָאה גָאטױצ טנײה רעװש ךיז ןעלגנאר סָאװ םיצוביק-הרשכה

 ןיא עץיציזָאּפ עקיטכיװ א טרעבַארעד ןוא טעברא רעד ןיא ןעגנוכיירגרעד עקיטכיוו

 ,טעטש ערעסערג יד ןיא טקיטסעפרַאֿפ לעיצעפס ךיז ןכָאה ייז .תולג ןיא ןבעל ןשידיא

 ןיא סעיציוָאּפ עקיטכיװ טרעבָארעד ךיז גנוגעטאב-חרשכה יד טָאה חוכ ריא טימ

 טאהעג טשינ ךָאנ טָאה הרשכה ןופ םענראפ ןוא רוטקורטס אזא ,םיבושי עשידיא ליפ

 .טלעוװ רעד ןיא גנוגשוואב-םיצולח םוש ןייק

 1929 ןיא ןעורמוא יד ךָאנ

 ןענעז "ץולחח, ןופ עטכישעג רעד ןיא טקנופידנעװ רעקידנרידיצעד ַא

 ןבָאה ןעורמוא עקיזָאד יד .,1929 ןיא לארשי ץרא ןיא ןעורמוא יד ןעוועג

 עשיליוּפ סָאד לעיצעּפס ןוא ,תוצופת-תולג עלַא ןיא םוטנדיא סָאד טלסיירטעגפיוא

 "יובפיוא םעד טָארד סָאװ ,הנכס רעד ןופ ליפעג םעד טימ ןעמַאזוצ ,םוטנדיא

 ;ןיײזטסואוַאב רעלַאנָאיצַאנ רעד טקעוװעגפיוא ךיוא ךיז טָאה ,דנַאל ןיא קרעוו

 רעד ןופ ץיּפש ןיא .ןרעגַאב ןוא תוחוכ עשיצולח עיינ טקעוװרעד ךיז ןבָאה'ס
 ןטימ ןיא ."ץולחה, ןופ גנוגעװַאב יד טלעטשעג ךיז טָאה גנוכַאװפיוא רעסיורג

 יד רַאפ הילע וצ לעּפַאב ַא סױרַא "ץולחה; זכרמ רעד טיג ןעורמוא יד ןופ

 טָאה סָאװ רעטיצ ןסיורג םעד ןיא .הרשכה ףיוא ןסעזעג ןענעז סָאװ םירבח
 "הרשכה יד ןופ םירבח ןרעוו ,קלָאֿפ עצנַאג סָאד געט ענעי ןיא ןעמונעגמורַא

 רעקילדנעצ ,לארשי ץרא ןייק ןייז הלוע ןוא געוו ַא ןכערבוצכרוד ןפורעג ןטקנוּפ
 וצ עשרַאװ טָאטשטּפױה רעד ןיא ןעמַאװצ ךיז ןעמוק ןשטנעמ רעטנזיוט

 ,הלוע ןענייז עכלעוו ןדַאירטָא-"ץולחח, יד ןטיײלגַאב
 רעד רַאפ ןָא ךיז ןביוה ,ןעורמוא יד ןופ טייצ רעד ןופ ,ןָא ןַאד ןופ

 ןעמָארטש עכעלטנגוי ןסַאמ .גנוקיטסעפרַאפ ןוא סקואװ ןופ געט גנוגעװַאב
 םעד ןעמוקעגייב זיא דנַאל ןיא בושי רעשידיא רעד ,?ץולחה/, ןופ ןעייר יד ןיא
 טרעהעגפיוא ןצנַאגניא טעמכ ןוא טרענעלקרַאפ ךיז טָאה סע .סיזירק ןסיורג
 לעיצעּפס ןוא בושי םעד טקיניײּפעג טָאה סָאװ ,טײקיזָאלסטעברַא עכעלקערש יד
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 ,גנופַאש ןוא גנובעלפיוא ןופ םינמיס ךיז ןזייװַאב בושי ןיא ,טפַאשרעטעברַא יד
 רעד רַאפ געט ערעסעב ,םזינויצ ןרַאפ געט ערעסעב טגָאזעגנָא טָאה ץלַא סָאד
 ,גנוגעװַאב רעשיצולח רעד רַאפ ןוא הילע

 ןסַאמ ןעגנערב טנַאװ-הילע רענעסָאלשרַאפ רעד ןיא ןטלַאּפש עטשרע יד

 טימ ןעמוק ןוא ןעמערוטטש ךס ַא ."ץולחה; ןופ ןעייר יד ןיא עכעלטנגוי
 ןיא ןשטנעמ:-סטעברַא ןרעו וצ ןליוו ַא טימ ,טייקטיירג טימ ,גנורעטסײגַאב
 "ץולחה, רעד טָאה גנוכַאװפיא רעסיורג רעקיזָאד רעד רַאפ .,לארשי ץרא
 יד ךָאנ הפוקת רעצרוק רעד ןיא .םיפינס קיצפופ ןוא טרעדנוה םורַא טַאהעג

 סע .םירבח עיינ רעטנזיוט ןסָאלשעגנָא גנוגעווַאב רעד ןיא ךיז ןבָאה ןעורמוא
 טלּפָאטרַאפ זיא גנוגעװַאב יד .םיפינס עיינ טרעדנוה ייווצ ןעמוקעגוצ ןענעז
 ,םירבח עריא ןופ לָאצ רעד ןיא ןרָאװעג

 ,תוחוכ עקידנעייגפיוא עיינ ןעלדורּפש ןוא ףיוא ןעמוק גנוגעווַאב רעד ןיא
 טיובעג טרעוו ,ףיוא טמוק געט ענעי ןיא .קורדסיוא ןַא ןכוז ןוא ןסקַאװ סָאװ
 -"ץולחה; רעד ןופ וטפיוא:רקיע רעד סלַא ,הרשכה יד טרעטיירברַאפ ןוא
 ,ןלױּפ ןיא גנוגעווַאב

 ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס ןעוו ,ןרָאא ערעווש יד ןיא טָאה ,םעד רַאפ ךָאנ
 -הרשכה ןטלַאהעגסיױא ןליוּפ ןיא גנוגעװַאב-?ץולחה, יד ,הילע ףיוא גנונפָאה

 סע .ןטייצ ערעווש עלַא ןיא טיהעגּפָא סעיציזָאּפ עקיזָאד יד טָאה יז ,ןטקנוּפ

 עכעלטפַאשטריװדנַאל יד .קרעוו-הרשכה םעד ןיא ןצנעדנעט עיינ ךיז ןזייוואב
 ןענעז םירבח ךס א םגה .רעירפ יו הרוכב ריא רעמ ּפָא טשינ טיה הרשכה
 -טסבלעז יד ןיא ןוא ,סמרַאפ עכעלטּפַאשטריװדנַאל יד ןיא טרירטנעצנָאק ךָאנ

 ןיא טרָא ןקיטכיװ ַא ןעמענרַאפ וצ ןָא טביוה ,ןטפַאשטריװ-"ץולחה , עקידנעטש
 -ןייטש ןוא ןקַאטרַאט ןיא ץוביק-סטעברַא רעליבַאטס רעד גנוגעװַאב רעד
 זומ ןייק ָאטשינ זיא'ס ןוא רעטקַארַאכ ןליבַאטס ַא ןבָאה עכלעוו ,ןעיירעכערב
 יד ,טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא יו ,ןָאזעס ןופ סולש ןכָאנ םייהַא ןרָאפעצ וצ ךיז
 ןבָאה ,ןרָאי-סיזירק יד ךָאנ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז עכלעוו ,םיצוביק עקיזָאד

 -סגנורעטיירבסיוא רעד ןופ שארב טלעטשעג הפוקת רעיינ רעד ןיא טציא ךיז
 גנוגעװַאב רעד ןופ תושר ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה ןוא ,טעברַא-סגנורעבָארעד ןוא
 רעכלעוו ,ץוביק רעװָאסָאלק רעד יװ ,םירבח עיינ רעטרעדנוה ןעמענפיוא םייב
 טריטסיזקע טָאה ןוא טעברַא-ןטכַאש ייב 1924 ןיא ךָאנ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא
 ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,"הירחש, ץוביק רעד ;גנודנירג ןייז טניז רעהפיוא ןָא
 ץַאלּפ ןייא ןופ טרעדנַאװעג רעטעּפש טָאה ,הרשכה רעכעלטּפַאשטריװדנַאל טימ
 ןטעברַא:דלַאװ ייב עיסעלָאּפ ןיא טנדרָאעגנייא ךיז טָאה רע זיב ןטייווצ םוצ
 לת; ץוביק רעד ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא ןַאד ;שטיװעצַאוויא קַאטרַאט ןיא
 סָאד ,ןַאמעינ ןיא טנדרָאעגנייא ןעגנורעדנַאװ עגנַאל ךָאנ ךיז טָאה סָאװ --- "יח
 רעבָא ןבָאה ייז .עטיײרּפשעצ ןוא עטלייצעג ,ןטקנוּפ עטרעדנוזעגּפָא ןעוועג ןענעז
 ןיא "ץולחהא ןופ עטכישעג רעד ןיא עבַאגפױא עקידנרידיצעד ַא טליפרעד
 ,גיטשפיוא ןוא סקואוו ןופ לעװש ןפיוא ,געט ענעי

 עקידנריטסיזקע יד ןיא ךעלטעטש יד ןופ ןעמוקעג ןענעז רעטרעדנוה
 ,זיורבפיוא ןופ דיירפ יד טכַארבעג ךיז טימ ןבָאה םירבח יד .םיצוביק-הרשכה
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 טקניטסניא רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעטיירב רעד ,טסייג ןקידנריסלוּפ ,ןקידעבעל ַא

 תוירחא ןזיװעגסױרַא ןַאד טָאה ץוביק רעדעי .טלקיװטנַא טוג ןעוועג ןיוש זיא

 ריא ןיא קידנעטשלופ טלעטשעג ךיז טָאה ןוא עצנַאג סלָא גנוגעװַאב רעד יבגל

 ןבָאה רָאנ ,תומא 'ד ערעייז ןיא ןסָאלשרַאפ טשינ ךיז ןבָאה םיצוביק יד .תושר

 ןבָאה עכלעװ םירבח רַאפ טקנוּפ-סמַאנפױא רעכעלרעהפיואמוא סלַא טנידעג

 ,גנֹוגעװַאב רעד ןופ ןעייר יד ןיא טמָארטשעג

 םרָאפ-סנבעל ןוא ןעגנוגנידַאב-ץנעטסיזקע

 רעייז ןעוװעג ןענעז ןפורג'הרשכה יד ןופ ןעגנוגנידַאב-"ץנעטסיזקע יד
 ןײמעגלַא ןיא .ןױל-סטעברַא ןקירעדינ םעד בילוצ זיולב טשינ ןוא ,ערעווש
 רעבָא .טנייה יו רעסעב ךס א ןעװעג ןעגנוגנידַאב-סטעברַא יד ןאד ןענעז
 םעד ןריזינַאגרָא וצ ױזַא יװ ןסיוו טשינ סָאד ,גנורַאפרעד ןיא לגנַאמ רעד

 סָאד -- וו .ַא .א ,םידגב ,ןפָאלש ,גנוזייּפשַאב ,ןבעלסטפַאשטריװ ןכעלרעניא

 טפרַאדעג טָאה טקנוּפ רעדעװטעי .ןָאטעג טשינ סטוג ןייק ץוביק םעד טָאה

 תואצוה יד ךיוא יו ,תואצוה-סגנורעבָארעד יד ןופ טסַאל יד ןגָארטסיױא ןיילַא
 טימ ןעמוקעג ןעמ זיא ןטקנוּפיסגנורעבָארעד יד ןיא .ךיז ןענדרָאנײא ןופ
 ןעניפעג ,לבעמ ןטיירגוצ ,הריד א ןעגניד טפרַאדעג טָאה'מ ,טנעה עקידייל
 סָאװ עיצוטיטסניא ןייק ,גייצעג:סטעברַא ךיוא לָאמטּפָא ןוא ןכָאק םוצ פעט
 ,ףליה יד .אצמנב ןעוועג טשינ ןַאד זיא ףליה עקידתושממ ץוביק םעד ןבעג לָאז

 ןענעז סע .,ןיילק רעייז ןעוועג זיא ,ןבעג טנַאקעג טָאה "ץולחח, זכרמ רעד סָאװ
 "ןרּפָא ןוא "גנוזיּפשַאב "ץנעטסיזקע עקירעהעג יד ןרָאװעג ןפַאשעג טשינ
 רַאפ לעיצעּפס ןוא ,ןשטנעמ עקידנטעברַא רַאפ קיטיונ ןענעז סָאװ ןעגנוגנידַאב
 טסייה סע סָאװ טסואוועג טשינ רעירפ ןבָאה ךס א עכלעוו ןופ ,ןשטנעמ עגנוי
 ,שיזיפ ןטעברַא ןבייהנָא טפרַאדעג לָאמ ןטשרע םוצ ָאד ןבָאה ןוא טעברַא

 ןופ ןטָאבעג-טּפיוה יד ןעוועג ןענעז סָאד --- גנורעטיירבסיוא ןוא סקואוו
 ןענעז'ס יצ טכַא ןייק קידנגייל טשינ ןרָאװעג טריזילַאער זיא ךַאז יד .םיצוביק יד
 םיצוביק יד .םירבח עיינ ןעמענפיוא רַאפ ןעגנוגנידַאב יד ןרָאװעג טיירגעגוצ

 ןעמענוצניירַא ,סקואו ןוא גנורעטיירבסיוא ףיוא טקוקעגסיוא קידנעטש ןבָאה

 וליפַא קידנזײװַאב טשינ םירבח ןעמענפיוא ןגעלפ ייז .םירבח ךָאנ ןוא ךָאנ

 ןופרעד .ןיילַא ךיז רַאפ ןעגנוגנידַאב ןוא ןטייקכעלגעמ-ץנעטסיזקע ןטיירגוצוצ

 ןטימ רעסערג ץלַא ןרָאװעג זיא סָאװ טּפַאשגנע עסיורג יד ןעמונעג ךיז טָאה
 ץַאלּפ םוצ .טקנוּפ רעיינ ַא ןרָאװעג טרעבָארעד זיא טָא .ץוביק ןופ סקואוו
 רעטערב יד ןופ .גנורַאפרעד םוש ןייק ןָא טעמכ ,טשינרָאג ןָא םירבח ןעמוק
 ןטעב עבָארג ןוא עסיורג ,עטושּפ ךיז רַאפ ןטיירגוצ ייז ןגעלפ קַאטרַאט ןיא
 סָאװ ,רעמיצ םעד סיואגנעל *ערַאנ, עגנַאל ןייא ןעיוב ייז ןגעלפ לָאמטּפָא

 ךָאנ ןבָאה ןעמ ףרַאד דלַאב רעבָא .רעגעלעג רעוויטקעלָאק סלַא טנידעג טָאה

 ןעמ "טפוטש; טכַאנײב .רעגנע ךָאנ טרעוו'ס ,ןָא ןעמוק ייז ןוא ,רעטעברַא
 טפָאלש'מ .רעירפ ןופ ָאד ןיוש ןענעז סָאװ יד ןשיווצ םירבח עקיזָאד יד ןיירַא

 קידנענעק טשינ טסערּפעגנעמַאזוצ ןגיל םירבח יד .טעב ַא ןיא יירד וצ ןיוש
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 ןעיירדרעביא טשינ וליפַא ךיז ןענָאק ןוא ,טכַאנ עצנַאג ַא דילג ןייק טימ ןריר

 .רעטייווצ רעד ףיוא טייז ןייא ןופ
 ןֿפָאלשעג טשינ טעמכ ץוביק ןיא זיא'מ ןעוו םישדח ןעוועג ןענעז'ס

 ןעמ זיא םיצוביק עסיוועג ןיא .ןהעש עטלייצעג ןטכיש ןיא ןפָאלשעג רעדָא
 -ילדנעצ ,ךעלקנעב ןוא ןשיט יד ףיוא ,דרע רעד ףיוא ןוא ןטעב יד ןיא ןפָאלשעג

 ןיא טעברַאעג םירבח יד ןבָאה ןטקנוּפ ךס ַא ןיא .רעמיצ ןייא ןיא םירבה רעק
 .עגַאל יד טרעטכיײלרַאפ לסיבַא טָאה סָאד ןוא ,טכַאניב ןוא גָאטייב ,ןטכיש

 "גידַאב עלַאמרָאנ ןייק ןעוועג טשינ םיצוביק יד ןיא ןענעז ןײמעגלַא ןיא רעבָא
 גָאט ןרעוש ַא ךָאנ ןשטנעמ עקידנטעברַא רַאפ ור ןוא ןפָאלש ןופ ןעגנוג
 ,טעברַא

 טייקכעלקריוו רעשיצוביק רעכעלגעט-גָאט רעד ןופ ןטייהלצנייא עלַא יד
 עטכעלש ןוא עטוג עריא טימ ,םרָאפ-סנבעל עלעיצעּפס ַא ןטַאשעג ךיוא ןבָאה
 ןשיצולח םעד טָאה ץלַא סָאד .ןטנעמָאמ עסואימ ןוא ענייש עריא טימ ,ןטייז
 ןימ ַא ןעוועג זיא סָאד ,רעטקַארַאכ ןשיפיצעּפס ןסיוועג ַא ןבעגעגוצ ץוביק
 ץוביק רעד טָאה ןדנעטשמוא עכלעזַא ןיא ןוא .םזיוויטקעלָאק רעשיטסיכרַאנַא
 -פיואמוא טימ ,ןגרָאמ ןרַאפ גרָאז ןָא ,תורקפה ןוא דיירפ ןופ ןבעל ַא טבעלעג
 טימ קידנעמעננָא ,ץלָאטש ןשירַאטעלָארּפ טימ ,ץנַאט ןוא גנַאזעג ןכעלרעה

 "ןַאב יד ןבענ טעברַאעג ןעמ טָאה בור יּפ לע ,ןדייל ענייז עלַא טפַאשביל
 ןעמוק ייז ןגעלפ טנוװָא ןדעי .טעברַא-דלַאװ ייב רעדָא ןקַאטרַאט ןיא סעיצנַאטס

 טימ ,םידגב עטעטַאלרַאפ ערעייז ןיא ,ץַאלּפ ןַאב םעד וצ רעקילדנעצ יד ןיא
 -רעד טנָאקעג טוג ייז ןעמ טָאה גנוריפפיוא ןֹוא ןייג רעייז טיול .ּפעק עזיולב
 ןעמוק ןגעלפ יײז ;"עשיצולח, ַא ,רעטעברַא עּפורג עלעיצעּפס ַא סלַא ןענעק

 םיִנּפ לבקמ רעדָא ,ןרָאפעגּפָא זיא סָאװ רבח ַא ןטײלגַאב עיצנַאטסיןַאב רעד וצ
 רעצעמע טגעלפ גָאט ןדעי טעמכ לייוו ,ןעמוקעגנָא זיא רעכלעוו רבח םעיינ ַא ןייז
 ...ןרָאפקעװַא רעדָא ןעמוק

 ןופ גנַאלרַאפ ןפיוא ןייז הלוע ןגעלפ םירבח ערעטלע יד יו םעד ךָאנ
 ןביילברַאפ םירבח עקידרעירפ יד ןופ עטלייצעג זיולב ןגעלפ ,גנוגעװַאב רעד

 ןוא טרעדנעעג ךיז טָאה ןטקנוּפ יד ןופ לעטשנעמַאװצ רעד ןוא ץוביק ןיא
 ךָאנ ,טײנַאב רעדיוװ ךיז טָאה הילע יד ןעוו ןוא .טרעסערגרַאפ קיטייצכיילג

 זַא ,ליפעג סָאד ןעמוקַאב םירבח יד ןבָאה ,טייקיזָאל-הילע ןופ טייצ רעגנַאל ַא
 עקיזָאד יד ,םישדח עכעלטע ףיוא עיצנַאטס-סגנַאגכרוד ַא זיולב זיא ץוביק רעד
 .ןעגנוניישרעד עוויטַאגענ עסיוועג ןופ הביס יד ןעוועג ךיוא זיא טייקילייווטייצ

 רעדנזיורב ַא טריסלוּפ םיצוביק יד ןופ ןבעל ןיא טָאה ןעמעלַא םעד ץָארט
 -רעד וצ ןעגנוגנערטשנָא עסיורג ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז'ס .טסייג רעשיצולח
 ץוביק ןופ חוכ רעד .הרשכה יד ןרעטיירבוצסיוא ןוא סעיציזָאּפ ךָאנ ןרעבָא
 ןוא ךיז רַאפ סעיציזָאּפ ןברעוװרעד טגעלפ רע סָאװ םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא
 עטכייל ןוא ערעווש ןיא ןעגנירדניירַא ןגעלפ םירבח יד .גנוגעווַאב רעד רַאפ

 רעד רַאפ רעצעלּפ-סטעברַא עקיסַאּפ ןברָאװרעד ךיוא ןבָאה ןוא ןגייווצ-הסנרּפ
 ךָאנ רַאפ ןרָאװעג טקעדטנַא זיא סָאװ ,טײקכעלגעמי-סטעברַא עדעװטעי .הרבח
 טצונעגסיוא זיא ,חטש-סטעברַא םעד ןרעטיירבוצסיױא ידכ תורבח ןוא םירבח
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 הדובע-שוביכ רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ,סָאמ רעטסלופ רעד ןיא ןרָאװעג
 ןיא ןוא לָאמנייק ךיז טָאה ץוביק רעד זַא ,סָאמ ַאזַא ןיא טלקיװטנַא ןעוועג זיא
 טָאה רע ןעװ ליפא ,טעברַא ןַא ןופ טגָאזעגּפָא טשינ לַאּפ םוש ןייק
 ןילַא םירבח יד .טעביא רעד טָא רַאפ ןשטנעמ ןיײק טַאהעג טשינ
 -סטעברַא ייווצ -- םישדח ןוא ןכָאװ ןופ ךשמ ןיא ןטעברַא לָאמטּפָא ןגעלפ

 "סטעברַא ךָאנ ףיוא טכער סָאד ןפַאשוצניײא ףךיז ידכ זיולב תעל-תעמ ַא געט
 -טכַאנ וצ טקעריד ןייג טעברַא גָאט א ךָאנ ןגעלפ םירבח ךס ַא ,רעצעלּפ

 ןעוועג טשינ ץוביק ןיא ןענעז סע ןעוו ,קיטיוג ןעוועג זיא סָאד ןעוו ,טעברַא

 ,ןשטנעמ גונעג
 עדעװטעי ןרעבָארעד ןוא ןײגסױרַא ייז ןגעלפ האנה רעלעיצעּפס ַא טימ

 רעד ןופ ןפױלטנַא ןגעלפ "םייוג,; זַא ,ןלַאפ ןעוועג ןענעז'ס .,טעברַא ערעווש

 ןגעלפ ץוביק ןופ םירבח יד { תוחוכ ערעייז רעביא ןעוועג זיא יז לייוו ,טעברַא
 ןיא ,טסָארפ ןיא טעברַאעג ייז ןכָאה יױזַא ןוא ,ןטלַאהסיױא ןוא ןענעשקערַאפ ךיז
 ַאזַא סָאװ טסָארפ ַא ןיא ,געט עטסטלעק יד ןיא ,רעצעלּפ-ץלָאה יד ףיוא ,ןעיינש
 ,טעברַא רעד ןופ ןייגקעװַא טשינ ייז ןגעלפ ,ןרָאי עגנַאל ןעוועג טשינ ןיוש זיא

 "רַאפ םייב ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ םירבח יד ףליהוצ ןפיול ייז ןגעלפ זייװנּפורג
 .טעברא רעד ייב ןטיײברַאפ וצ ייז ידכ ,טלעק ןופ ןרעוו ןריורפ

 יד טַאהעג טשינ טָאה הפוקת רעקיזָאד רעד ןיא גנוגעווַאב עשיצולח יד
 ןבָאה סע ,תופוקת עקידרעירפ יד ןיא יו טעברא רעשיזיפ וצ ןדייל-סגנַאגרעביא
 ,גנוגעװַאב-סקלָאפ רעטפַאהנסַאמ ַא ןופ ןטפַאשנגייא יד ןפלָאהעג םעד ןיא ריא

 "רבח ענעבעגעגרעביא ןַא טקעלּפטנַא ךיוא געט ענעי ןיא ךיז טָאה יױזַא
 רעד ייב ןרָאװעג קנארק ויא רבה א בוא ,טעברא ןופ טיבעג ןפיוא טפַאש
 יד ןסייררעביא טוומעג טָאה ןוא טּפעשעגסיױא ןרָאװעג זיא רעדָא ,טעברַא

 םיא לָאז רעכלעװ רבה רעדנא ןא ןענופעג קידנעטש ךיז טָאה -- טעברַא
 ,גָאט-סטעברַא ןייז טקידנעעג סָאװרָאנ טָאה רע סָאװ םעד ץָארט ,ןטערטרַאפ

 ,גנוזײּפשַאב עכַאװש ,ןעגנוגנידאב-ץנעטסיזקע ערעווש ,טעברַא ערעווש

 רעשימרוטש ַא רעבָא -- ןעורּפָא ןוא ןפָאלש וצ ןטייקכעלגעמ עקירעהעג ןייק טשינ

 א ןיא ןבעל שימרוטש-ךעלרעהפיואמוא ןימ א ,גרָאז ןָא ,סלוּפ רעשירפ ןוא
 ןיא סָאד -- ץנאט ןוא גנַאזעג ןופ םי ַא ןיא ךיז טקנירט סָאװ טפַאשניימעג
 -ןשטנעמ רעד ךיוא .געט ענעי ןיא ץוביק-חרשכח ןופ ןבעל סָאד ןעוועג
 ןעגנַאגעג ןוא ןעמוקעג ןענעז םירבח ;שיטַאטס ןעוועג טשינ זיא לַאירעטַאמ
 טָאה גנַאג רעקיזָאד רעד ןעװ גָאט םוצ זיפ ןבעל סָאד טמָארטשעג טָאה יױזַא
 ןופ םטיר ןכעלרעניא ןצנַאג ןטימ ןעמַאװצ געט עכעלטע ףיוא טרעדנעעג ךיז
 רַאפ ןעגנוקיטעטשַאב ןעמוקעגנָא ןענעזס ןעוו גָאט רעד --- ןבעל ןשיצוביק
 ,הילע

 הילע וצ גנוקיטעטשַאב יד

 זיא שער רעד .גנומיטש רעדנַא ןַא ןפאשעג ץוביק ןיא ךיז טָאה ןַאד
 םירבח ןופ לרוג רעד -- לרוג רעד ןלַאפעג זיא גָאט םעד ןיא ,ןרָאװעג ליטש
 טריזילָאבמיס טָאה סָאװ גָאט ַא ןעוועג זיא סָאד ,לארשי ץרא ןייק ןייז וצ הלוע
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 טַאהעג טָאה ץוביק רעצנַאג רעד ,טפנוקוצ רעד טימ ,דנַאל ןטימ דנוב םעד
 ןידה םוי ןימ ַא -- שפנה ןובשח ןסיורג ַא רַאפ טייטש רע זַא ,ליפעג סָאד

 ןוא גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא ןַא וצ םירבח עלַא ןפוררַאפ ןעמ טגעלפ טנוװָא ןיא

 ,הילע ןופ גָאט רעד -- גָאט םעד טָא ןופ טייקיטכיוו רעד ןגעוו טדערעג טָאה'מ
 עיסימָאק עקיזָאד יד .ןרעוו ןבילקעגסיוא טגעלפ עיסימָאק"הילע עלעיצעּפס ַא
 ןַאד טגעלפ טייקליטש ענדָאמ ַא .טכַאנ עצנַאג ַא ןטַארַאב בור יּפ לע ךיז טגעלפ
 יד ןיא ךַאװ ןגיל ןגעלפ ץוביק ןופ םירבח עלַא .רעגַאל ןשיצוביק ןיא ןשרעה
 ,סנגרָאמוצ .ליוו ַא ףױא ןגיוא ערעייז קידנכַאמוצ טשינ ,ןרעמיצ עקיטייז
 רעכלעוו ףיוא גנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא ןַא ןרעוו ןטלַאהעגּפָא לָאמַארעדיװ טגעלפ
 יד ןופ עטסיל יד -- ןגַאלשרָאפ עריא ןבעגעגרעביא טָאה עיסימָאק-הילע יד

 ןַאד .ןייז וצ הלוע טסַאּפעגוצ ןוא יואר גנוניימ ריא טיול ןענעז סָאװ םירבח

 סע ןעוו ,םירומש-ליל ַא ןייז טגעלפ סָאד .עיסוקסיד יד ןביױהנָא ךיז טגעלפ

 ןַאד זיא רבח רעדעי .םירבח ליפ ןופ לרוג רעד ןרעו טלעטשעגטסעפ טגעלפ
 ןרָאװעג טקיטעטשַאב זיא רעכלעוו רבח רעדעי ;ללכ ןצנַאג ןרַאפ ןענַאטשעג
 גנוגעוַאב רעד ךרוד ,ץוביק ןצנַאג םעד ךרוד ןרָאװעג טמיטשַאב וצרעד זיא
 םעד ןופ רעטסעמ סלַא ןעניד בור יּפ לע טגעלפ גנולמַאזרַאפ ענעי ,ןײלַא
 -רַאפ ךיז יז טגעלפ לָאמטּפָא ,ץוביק םענעבעגעג ןופ ָאווינ ןכעלטפַאשלעזעג

 ַא ךָאנ טמוק עכלעוו ,עיצַאדילָאסנָאק רעשירבח ןופ ליפעג ַא טימ ןקידנע
 -רַאפ ַא טימ ןקידנערַאפ ךיז יז טגעלפ לָאמטפָא .טעברַא רעשיצולח רעסיורג
 ןעוועג ךיוא ןענעז'ס .ןרָאװעג טלװעַאב ןענעז עכלעוו םירבח ןופ גנורעטיב
 ,עירעטסיה ןוא ןייוועג ןופ ןכורבסיוא

 טָאה סָאװ ,ץוביק ןופ ןבעל ןיא גָאט רעקידנרידיצעד ַא ןעוועג זיא סָאד
 .געט עקידרעטייוו יד ףיוא ןכייצ ןייז ןזָאלעג

 ןשימרוטש ןייז טימ ןסילפ ןבױהנָא ץוביק ןופ ןבעל סָאד טגעלפ רעדיוו ןוא
 ןטיירגוצ ךיז ןעמוקעג ןענעז םירבח עיינ ןוא ןעוועג הלוע ןענעז םירבח .םָארטש
 ןפַאש ךיז טגעלפ ,םירבח עיינ ןעמוקנָא ןגעלפ'ס ןעוו ,בייהנָא ןיא .הילע וצ
 ,םירבח עטרינילפיצסיד טשינ ךס ַא ןעועג ךיוא ןענעז'ס .גנונדרָאמוא ןַא
 ןופ ןליוו ןוויטקעלַאק םעד ןבעגעגרעטנוא טַאהעג טשינ ךָאנ ךיז ןבָאה עכלעוו
 ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,םירבח ןּפורג ןעוועג סָאד ךָאד ןענעז ךעלסילש -- ץוביק
 ןבָאה ןוא ןעוועג טשינ רעטעברַא ןייק לָאמנייק ןענעז עכלעוו ,ןלױּפ ןקע עלַא ןופ
 -- טפַאשניײמעג-סטעברַא רעוויטקעלָאק ַא ןיא ןבעל טסייה סָאװ טסואוועג טשינ
 ףוצרּפ ַא ןעמוקַאב זייווכעלסיב טָאה סָאװ לַאירעטַאמ-ןשטנעמ רעקיברַאפליפ ַא
 ,ץוביק ןופ ןעמַאר יד ןיא עּפורג רעוויטקעלָאק ַא ןופ

 (1920) הרשכה רעליבַאטס רעד ןופ גנודנירג יד

 -סטעברַא עליבַאטס עריא ןיא -- 1920 ןיא טָאה הרשכה עשיצולח יד
 רעטרעדנוה יד רעסיוא ,םירבח טרעדנוה ןיינ םורַא ןעמונעגמורַא --- ןטקנוּפ
 רעקילייווטייצ ףיוא ןרעגַאל-רעמוז ןיא ןענופעג ןַאד ךיז ןבָאה עכלעוו ,םירבח
 ,טעברַא- ןָאזעס
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 ןוא טעברַא-דלַאװ ייב טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןּפורג עקיזָאד יד
 "טפַאשטריװדנַאל יד ןעוו ,טייצ-רעטניוו ןטלַאהעג ךיוא ךיז ןבָאה ,יירעקַאהנײטש
 ןבָאה רעבירעד ןוא ,ןָאזעס-סטעברַא ןכָאנ ןלַאפעצ ךיז ןגעלפ ןּפורג"הרשכה עכעל

 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ץַאלּפ ןקיטכיוװ אזַא ןעמונרַאפ טשיג עטצעל יד

 טרעוו סע ואוו ,ןטקנוּפ-טּפיוה יד זא ,ןעזעגנייא טָאה גנוגעוַאב יד .גנוגעװַאב
 יד ןענעז ,ןטרעװ עשיצולח ןפַאשעג ןרעווס ןוא ןבעל שירעפעש ַא טבעוועג
 .ץנעטסיזקע עקידנרעיוד א רעקיניוװ-רעמ ןבָאה טָאװ ,ןטקנוּפ-הרשכה עליבַאטס
 "הרשכה ןקידנעטש ןופ ץַאלּפ רעד רעכעלטייד ןוא רעטלוב ץלַא טרעוו ךעלסיבוצ

 "ץולחהע ןופ גנוגעװַאב רעד ןיא טרעוו ןייז ןוא ץוביק
 רעטסטלע ןוא רעטסערג רעד ןעוועג ןַאד זיא וָאסָאלק ןיא ץוביק רעד

 ןוא ןסקָאװעג װָאסָאלק ןיא ,(1929 ןיא) ןעורמוא עשיבַארַא יד ךָאנ .ץוביק
 םירבח לָאצ יד ןעוו ,געט ןעוועג ןענעז'ס .םירבח רעטרעדנוה עיינ ןעמונעגפיוא
 ץוביק ןיא ןבעל סָאד .טרעדנוה יירד זיב טכיירגרעד טָאה אפוג ווָאסָאלק ןיא
 .טסעמרַאפ ןוא םענרַאֿפ ןעוועג זיא'ס .קָאטשניב א ןיא יװ טזיורבעג טָאה

 טָאה טעברַא עקיזָאד יד ןוא יירעקאהנייטש רעסיורג ַא ןיא טעברַאעג טָאה'מ

 ןופ ןולעפ יד ףיוא .ץוביק ןופ רעטקַארַאכ ןשירַאטעלַארּפ םעד טדימשעגסיוא
 ,ץוביק ןשיצולח ןופ רעגייטש-סנבעל רעד טבעװעגסיוא ןרָאװעג זיא ווָאסָאלק
 ,גנואווש ןוא םרוטש טימ געוװ ןייז ךרוד ךיז טכערב סָאװ

 ,גנוגעווַאב רעשיצולח רעד ףיוא העּפשה עסיורג ַא טַאהעג טָאה ווָאסָאלק

 ןעוו ,דָאירעּפ ןטרעדלישעג רעירפ םעד רַאֿפ טייצ רערעוש רעד ןיא ךיוא
 רעקידתונשקע ןוא רעיירט ןייז טימ ,ץוביק רעד טָאה ,הילע ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס
 "עיצרעד ַא ןעוועג זיא ןוא גנוגעװַאב רעד ןיא תוחוכ שגנוי טגעלפעג ,גנוטלַאה
 םירבח ,ןטַאט עשיצולח וצ ןפורעג טָאה סָאװ וטפיוא רעקידנקיטומרעד ןוא רעשיר
 רעד ןופ טרָאװ סָאד ןוא ,טנגעג רעד ןיא קיטעט ןעוועג ןענעז ץוביק םענופ

 ןוָאסָאלק ,םיפינס עלַא וצ ןעגנַאגרעד ץוביק-הרשכה ןופ זיא גנוגעװַאב רעשיצולח

 ןוא רעטרעדנוה ןגיוצרעד טָאה סָאװ גנוגעװַאב רעד ןיא לָאבמיס ַא ןעוועג זיא
 ,םירבח רעטנזיוט

 ןדנוברַאפ גנע רעייז ןעוועג זיא גנוגעוואב-"ץולחה, רעד ןופ סקואוו רעד

 יד ןופ טַאטלוװער רעד ןעוועג זיא ןוא ,י"א ןיא עגַאל רעשימָאנָאקע רעד טימ
 הלוע ןענעז עכלעוו *ץולחה; ןופ םירבח רעטנזיױט יד ,דנַאל ןופ ןשינעפרעדַאב

 לארשי ץרא ןיא ,טעברַא ןעמוקַאב ןבָאה ןעורמוא יד ךָאנ םישדח יד ןיא ןעוועג
 "טפַאשטריװ רעד ןסקָאװעג זיא'ס ,ןֿפַאש ןוא טעברַא ןופ ןבעל ַא טריסלוּפ טָאה
 םיצוביק יד ןיא ךעלכעוטּפיה ןעגנאגעג זיא הילע יד .,דנַאטשליואוו רעכעל
 "ָאקע רַאפ ןטקנוּפ-סמַאנפיוא סלָא טגידעג ןבָאה עכלעוו ,סעינָאלָאק יד ןיא ןוא

 סע זַא ,רָאלק ןעוועג זיא סע .דנַאל םענופ ןבעל ןיא עיצַארגעטניא רעשימָאנ

 ןעמַאזוצ ןוא לארשי ץרא ןופ קרעוו"יובפיוא ןיא הפוקת עייג א ןָא ךיז טבייה
 ,תולג ןיא "ץולחה, ןופ עטכישעג רעד ןיא הפוקת עיינ א טימרעד

 ,סקואוו ןופ לעווש ןפיוא -- רעקיטכיר רעדָא ,סקואוו ןופ ןטימ ןיא רעבָא
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקַאפ ענעעזעגסיוארָאפ-טשינ טשימעגניירַא ךיז ןבָאה

 ךיוא ןבָאה ןוא ,דנַאל ןיא קרעווייובפיוא םעד ןגעק ,םזינויצ ןגעק ןטסָאמרַאפ
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 ןעמוקעג ןענעז ןעורמוא יד ךָאנ .,גנוגעוװַאב עשיצולח יד ןפָארטעג רעווש רעייז
 ןיירַא זיא םזינויצ רעד .דלעפסאפ ןופ הפוקת יד -- "ךוב-סייווע ןופ געט יד
 ,םזינויצ ןגעק טריריּפסנָאק טָאה גנוריגער עשיטירב יד .םעלק ןשיטילָאּפ ַא ןיא

 רעשידיא רעד ןופ ןשינעפרעדַאב עקידנסקַאװ עסיורג יד טרירָאנגיא טָאה
 -עדָאפ ענייז ןוא תולג ןופ גנַארד ןסיורג םעד ןוא לארשי ץרא ןיא טּפַאשטריװ

 ןסָאלשרַאפ ןענעז סע :געט ערעװש ןעמוקעג ןענעז סע .הילע רַאפ ןעגנור
 ,דנַאל' ןופ ןרעיוט יד ןרָאװעג

 ןוא -- ןרעוו טלייטעגוצ טלָאזעג ןבָאה סָאװ ןטַאקיפיטרעס רעטנזיוט יד
 ןענעז -- גנוגעװַאב רעד ןופ תוצופת עלַא ןיא טגָאזעגנָא םעד ןגעוו ןיוש טָאה'מ
 יד טשרעהַאב טָאה גנושױטנַא ערעטיב ןוא ערעוװש ַא .,ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ

 טליפרעד קרַאטש סרעדנוזַאב טָאה גנוגעװַאב עשיצולח יד .סַאג עשידיא
 ,תוריזג ןופ טנַאה ערעווש עקיזָאד יד

 גרָאז ןופ ליפעג סָאד ןרָאװעג רעקרַאטש ץלַא זיא שדוח וצ שדוח ןופ
 רעייז ןוא לרוג רעייז ןדנוברַאפ ךָאד ןבָאה ןשטנעמ רעטנזיוט .ןגרָאמ ןרַאפ
 ןרָאװעג ייז רַאפ הילע וצ געוו רעד זיא גנולצולּפ ןוא --- תויצולח טימ טפנוקוצ
 עגַאל עכעלטפַאשטריװ יד ןרָאװעג רערעווש ץלַא זיא ןשיווצניא .טרַאּפשרַאפ

 ךס ַא ואוו ,םיפינס יד ןיא .טיונ-סנבעל ַא ןרָאװעג זיא הילע ןוא ,ןלױּפ ןיא
 סָאװ קידנטכַארט ןעגנוציז עגנַאל ףיוא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענעז םירבח
 יװ ױזַא ,טײקנגָאלשרעדינ ןופ ליפעג ַא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה ,ןָאט וצ רעטייוו

 ךיוא ךיז ןבָאה ,הילע ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס ןעו הפוקת רעדעווטעי ןיא
 ןיא שטנעמ ןופ לרוג ןרַאפ ןוא "ץולחה; ןרַאפ תונכס עטסנרע ןפַאשעג טציא
 סָאװ הנכס רעד ןופ גנוגעװַאב יד ּפָא ןעמ טיה יֹזַא יו .גנוגעװַאב רעד
 ןוא ןטלַאהניא ןעמ לָאז סָאװ טימ ?הילע ןיא לגנַאמ ןבילוצ יז טָארדַאב
 ? "ץולחה, ןטימ לרוג רעייז ןדנוברַאפ ןבָאה עכלעוו םירבח רעטנזיוט יד ןקרַאטש

 ערעווש טכַאמעגכרוד טָאה ,תוצופת עלַא ןיא ,גנוגעװַאב עשיצולח עצנַאג יד
 ןלױּפ ןיא גנוגעװַאב רעד ןפָארטעג עגַאל יד טָאה ןטסרעװשמַא רעבָא ; געט
 טנזיוט ןצפופ ןופ לרוג ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,טייקטסנרע עסיורג יד
 -סיוא וצ טליײטרוארַאפ ןרָאװעג טציא ןענעז עכלעוו ,"ץולחה, ןופ רעדילגטימ
 עיינ ףיוא ןזָאל וצ ךיז גנוגעװַאב יד טקריװַאב טָאה סָאד --- טײקיזָאלגעװ
 גנוגעוװַאב רעד ןיא ךיז ןבָאה סיזירק ןטסנרע ןופ געט ענעי ןיא .ןגעוו עטגַאװעג
 ןציש ןוא ןטיהוצּפָא ליצ ןטימ ןטרעװ עיינ ןֹוא ןטסעמרַאפ עסיוױג טקעלּפטנַא
 יד טָאה ןרעיוט ענעסָאלשרַאפ יד ןופ קילבנָא ןיא ."ץולחה, ןופ טײקצנַאג יד
 עליבַאטס יד .ןיז-ילכ עינ עריא טדימשעג ןליוּפ ןיא גנוגעווַאב עשיצולח
 ואו ,גנוטסעפ יד ,דוסי רעד סלַא ןרָאװעג טכַארטַאב ןענעז ןטקנוּפ-הרשכה
 ,סעיציזָאּפ יד ןטלַאהפיוא ןוא ןצנַאשרַאפ ךיז ףרַאד'מ

 ןפַאשעג טשינ ןענעז הרשכה רעליבַאטס רעד ןופ ןטרעװ עקיזָאד יד
 -קערש ןיא טלגנַארעג רעווש ךיז ןבָאה םיצוביק-הרשכה יד .לָאמַאטימ ןרָאװעג
 זיא סע זיב ןדייל ןוא ןעגנורעדנַאװ עקידנעטש ןיא ,ןעגנוגנידַאב-סנבעל עכעל
 ןיא ךיז ןבָאה סיזירק םעד רָאפ ךָאנ .טלַאטשעג רעייז ןרָאװעג טמערופעגסיוא
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 סלַא הרשכה יד ןעיוב וצ ןפורעג ןבָאה סָאװ ,ןעמיטש טרעהעג גנוגעווַאב רעד

 ההילע ןייק ןייז טשינ טעוופ ןעו געט יד רַאפ טקנוּפ-סגנוטער ַא
 ןיא ווָאסָאלק ןופ ץוביק רעד טליפרעד ָאד טָאה עבַאגפיוא עלעיצעפס ַא

 עקיזָאד יד ןרָאװעג ףייר ןענעז ָאד .רָאדלעּפמורט ףסוי ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןילָאװ
 ,גנוגעַאב רעצנַאג רעד ךרוד ןרָאוװעג ןעמונעגנָא ןענעז ייז רעדייא ךָאנ ןטרעוו
 ,"ץולחה ,, ןצנַאג םוצ ןעגנוזָאל טלָא סיױרַא ייז ןענעז טרָאד ןופ

 ַא ןיא ןרָאװעג טלעטשעג ןגַארפ עקיזָאד יד ןענעז םיזירק ןכָאנ רעבָא
 טלעטשעגּפָא זיא הילע יד .גנונעװַאב רעצנַאג רעד רַאֿפ םענרַאפ ןטיירב
 טשינ ןענעז הילע וצ טקיטעטשַאב ןעוועג ןיוש ןענעז עכלעוו םירבח 1 ןרָאװעג
 ,ךעלטעטש ערעייז ןיא םייה רעד ןיא ןסעזעג ןענעז ייז ןופ ךס ַא .ןעוועג הלוע
 רעטנזױט .ןגרָאמ ןרַאפ טגרָאזעג רעטיצ טימ ןבָאה ןוא ,עמַאמ-עטַאט ייב
 ןיא ןבעל טסופ ַא טבעלעג ןבָאה ןוא םיפינס יד ןיא ןסעזעג ןענעז םירבח
 ןַא טרעדָאפעג ןבָאה ןרעגַאב עשיצולח .טלַאהניא ןַא ןָא לטעטש ןעמערָא
 .ךעוועג טשינ זיא געווסיוא ןייק ןוא -- קורדסיוא

 רעד רַאפ געווסיוא ןַא ןזיוועג ןוא םיצוביק יד ןעמוקעג ןענעז ןַאד ןוא
 ןבעל ןשיצולח ןופ טייקכעלקריו א ָאד ןפַאש ?ייורעד ףרַאד'מ :גנוגעוװַאב
 םעד ןקיטסעפרַאפ רימ ןלעוװ ָאד .הילע וצ געװ א ןענעפע ךיז טעוו'ס זיב
 ףרַאד'מ .טפַאשרבח ןוא םזיוויטקעלָאק ,טעברַא ןופ ןבעל ַא ןיא וטפיוא ןשיצולח

 ןבעל טפול א ןופ טייקכעלקריו רעקידנריטסיקע רעד ןופ ןפױלטנַא ךָאד
 ןליפֲא ביוא ,לארשי ץרא ןיא ןבעל-טסעכרַא ןַא ןופ טייקכעלקריוו רעיינ ַא וצ

 סױרַא -- געוו ןיא ןײגסױרַא ריִמָאל .ןסָאלשעג ןענעז דנַאל ןופ ןרעיױט יד
 "הסנרּפ; רעשידיא ןופ זיירק םענופ סױרַא ,ןרעטלע ןופ קעװַא ,לטשטש םענופ
 חהביבס רעקיזַאד רעד ןיא זנוא טָארד סָאװ הנכס רעד ןופ ,טשינ טריטסיזקע סָאװ
 ,הרשכה-ץוביק ןיא רעטעברַא ןופ ןבעל ַא ןביֹוהנָא ןוא ,ןעגנוגנידַאב עריא ןוא
 תולג ןופ געװ ןפיוא טייקכעלקריווסגנַאגרעביא ןַא ןרעװ טעװ ץוביק רעד
 ,לארשי ץרא ןייק

 ןילב סע זיא יצ ?הרשכה טיידַאב סָאװ : עגַארּפ יד ןענַאטשטנַא זיא'ס
 ףרַאד שטנעמ רעד סָאװ סרוק ןימ ַא ,טקנופ-סגנַאגרעביא רעקיליײװטיײיצ ַא
 הבוז ןוא "רשכה, םעד ןעמוקַאב וצ ידכ ,םישדח ליפיוזַא ןוא ליפיוזַא ןכַאמכרוד
 ןַא ,ךַאז ערעטסנרע ליפ ַא הרשכה יד זיא יצ רעדָא } טָאקיפיטרעס ַא וצ ןייז
 םעד ןיא ןיוש טָאה רעכלעוו ,שטנעמ םענופ ןבעל ןיא עיצולָאװעד ַא ןופ ביײהנָא
 ןבעל ןייז ןיא עטסקיטכיװ סָאד טכעלקריוװראפ הרשכח וצ ןייגרעביא םצע
 םזיויטקעלַאק ןופ ןבעל א וצ ,רעטעברַא ןַא ןופ ןבעל ַא וצ גנַאגרעביא םעד
 ךָאנ םרָאפ רעלופ ןייז ןיא ןבעל ַאזַא ןריפ ןיוש ףרַאד רע ןוא ,טּפַאשרבח ןוא
 ? תולג ןיא ָאד

 טמיטשַאב טָאה ןוא טייקטסיירד יד טַאהעג טָאה ןלוּפ ןיא "ץולחחה, רעד
 "אב רעשיצולח ַא ןופ ןשינעפרעדַאב יד רַאֿפ ןטסקיסַאּפ סלַא געוו ןטייווצ םעד

 -נערטשנָא יז ףיוא ןייז רתוומ : געוו ןטנייל םעד ןביילקוצסיוא טָאטשנָא ,גנוגעוו
 ןקישרעדנַאנרַאפ ,ךיז ןלַאפעצ עכלעוו סעיציזָאּפ ןטיהּפָא םייב ןדייל ןוא ןעגנוג

 יד ןרעטכיײלרַאֿפ רעדָא -- ,ייז ןופ לייט ַא רעדָא ןעמעלַא ,םייהַא םירבח יד
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 זיא'ס זַא ,טמיטשַאב גנוגעוַאב יד טָאה --- ייר ַא טיול ייז ןשיוט ךרוד םירבח
 ןרעטיירבוצסיוא ייז ןוא סעיציזָאּפ-הרשכה יד ןקיטסעפרַאפ וצ קידנעוװטיונ
 םעד ןוא ןטקנוּפ-סטעברַא עליבַאטס ףיוא טריזַאב ךיז טָאה קרעוו-הרשכה סָאד
 ,הילע ןייז ןופ גָאט םוצ זיב ץוביק-הרשכה ןיא רבח םענופ לייטנָא ןליבַאטס
 הלוע םוצ זיב ןבעל-רעטעברַא ןוא ץוביק ןליבַאטס ןיא ןעזעג טָאה גנוגעװַאב יד
 .געט עזָאל-הילע ערעווש יד ןיא גנוזייל עשיצולח עקיצנייא יד ןייז

 ץוביק ןיא בוט-םוי

 ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז גנולקיװטנַא רעקיזָאד רעד ןופ אצוי לעוּפ סלַא
 יד טעטכילפרַאפ טָאה געוו רעיינ רעד .קרעוו-הרשכה ןיא ןעגנורעדנע ךס ַא
 סָאד ןַא ,ןייזטסואווַאב םעד םירבח יד ייב ןפיטרַאפ וצ גנוגעװַאב-"ץולחה;
 עקילייווטייצ ןייק טשינ זיא ןוא טרעוו ַא ןיילַא ךיז רַאפ ןיוש טָאה ןבעל-הרשכה
 א רעביא ץוביק ןיא ןייז ןפרַאד ָאד טעו רבח רעד זַא ;עיצנַאטס-סגנַאגכרוד
 ךיוא ךיז טימ טָאה ןייזטסואווַאב רעקיזָאד רעד .רעמ ךָאנ רשפא ןוא ייווצ ,רָאי
 סע .,רבח םענופ גנואיצַאב רעד ןוא ןליפעג יד ןיא גנורעדנע ןַא טכַארבעג
 ,ץוביק-הרשכה ןיא ,ָאד .ןשינעפרעדַאב עכעלשטנעמ עיינ ןענַאטשטנַא ןענעז
 ,קיטכיוו רעבירעד זיא ,ןבעל ןייז ןופ לייט ןסיוועג ַא ןעגנערברַאפ ךָאד רע טעוװ
 ,טריזינַאגרָא רעסעב ןוא רעכײרסטלַאהניא ,רענעש ןייז לָאז ןבעל עקיזָאד סָאד זַא

 ןעמ טָאה טייקכעלקריו רעשיצוביק רעד ןופ ןעגנוגנידַאב עקיזָאד יד ןיא
 "רוטלוק ןייז ןביוהפיוא ,ןבעל עכעלגעטיגָאט סָאד ןרענעשרַאפ וצ ןבוהעגנָא
 ןיא רָאנ ,גָאט ןייא ןיא ןרָאװעג טכַאמעג טשינ זיא סָאד .ָאװינ ןכעלטפַאשלעזעג
 רעליבַאטס ריא ןיא הרשכה יד רעבָא טָאה לייוורעד .סעצָארּפ ןגנַאל ַא ןופ גנַאג
 טרעדָאפעג טָאה ןוא טסַאל ערעװש ַא םיצוביק יד ףיוא טגיילעגפיורַא םרָאפ
 .ןעגנוגנערטשנָא עכעלרעהפיואמוא

 ןביוהעגנָא ןיוש רע טָאה ץוביק ןיא ןעמוקעג זיא רבח ַא ןעוו טנעמָאמ ןיא
 ןיוש זיא ןענַאד ןופ :ץוביק ןופ ןעמַאר יד ןיא רעטעברַא ןַא ןופ ןבעל יינ ַא
 וצ ןוא ןבעל ןקידרעירפ םוצ קירב ןייק ָאטשינ ,קירוצ געוו ןייק ָאטשינ
 טזומעג ןבָאה ןענַאטשטנַא ןענעז סָאװ ןעמעלבָארּפ עלַא .תוסנרּפ עקידרעירפ
 םירבח ןקישקעװַא ךרוד טשינ ןוא ץוביק םעד בלַאהרעניא ןרעוו טזיילעג
 ,םייהַא קירוצ

 -סטעברַא רעגנולצולּפ ַא ךרוד ןרָאװעג ןפָארטעג ץוביק רעד זיא לָאמטּפָא
 ךרוד טזיילעג טשינ לָאמנייק רעבָא ןעמ טָאה םעלבָארּפ ןקיזָאד םעד ,טיײקיזָאל
 ןפיוא ןשטנעמ ןופ סולפרעביא ןַא רעדָא טײקיזָאלסטעברַא .םײהַא םירבח ןקיש
 ,וַאסָאלק ןיא .ןעגנורעבָארעד עיינ רַאפ רָאטקַאפ-סיוטש ַא ןעוועג זיא ץַאלּפ
 ןעוו טייצ-רעטניוו לעיצעּפס ,טעברַא ןייק ןעוועג טשינ געט ךס ַא זיא ,לשמל
 רעטרעדנוה .ןקַאה-ןייטש סָאד ןרָאװעג טלעטשעגּפָא ןיא ןעיינש יד בילוצ
 --- ןסקָאװעג ןשיווצניא זיא טיציפעד רעד ןוא טעברַא ןָא ןסעזעג ןענעז םירבח
 ,םישדח-סטעברַא עקידרעמוז עסייה יד ןיא ןרעו טקעדעג טגעלפ סָאד רעבָא
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 םרָאפ יד ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא הרשכה רעליבַאטס רעד טימ ןעמַאזוצ
 םיבוט-םימי יד ןבָאה טייצ רעד טימ ןוא ץוביק-חרשכה ןיא בוט-םוי םענופ
 סעכעלנע סעּפע ןרָאװעג טלקיװטנַא זיא סע .טלַאטשעג עסיוועג ַא ןעמוקַאב

 בוט-םוי ַא רַאפ ,לארשי ץרא ןיא םיצוביק יד ןיא ןעוועג זיא סָאװ םעד וצ
 ץוביק ןיא ךיז טָאה לעיצעּפס ןוא ,גנומיטש עסיוועג א ןפַאש ךיוא ךיז טגעלפ
 עלעניגירָא יד ןטיירגוצ ןעמ טגעלפ םיצוביק עסיורג יד ןיא .חסּפ רַאפ טכָאקעג
 ,םירבח עקידלארשי-ץרא .ץוביק ןיא ןבעל סָאד טרעדלישעג טָאה סָאװ ,"הדגה;

 ןעוועג זיאס ,רדס םוצ ןעמוק ןגעלפ ,"ץולחה, ןיא טעברַאעג ןבָאה עכלעוו
 ןיא טייצלָאמ רעקיצנייא רעד ןעוועג טעמכ זיא סָאד .תובחר ןוא דיירפ ,טכיל
 עכעלטע ןעוועג ןענעז'ס ואוו טרָאד ,םעט ןכעלרעייפ א טַאהעג טָאה סָאװ רָאי

 ןעװַארּפ ןוא ןעמוקנעמאזוצ ךיז ןעמ טגעלפ ,ןטייווצ ןופ רענייא טנעָאנ ןטקנוּפ
 .ןעמַאזוצ םיבוט-םימי ערעייז

 ךיױא טרָא ןפיוא ןביילברַאפ םורֵא ױזַא ןגעלפ ץוביק ןופ םירבח יד
 ןוא ,םייה יד זיא ָאד זַא ,רָאלק ןעוועג זיא'ס ,רָאי ץנַאג ַא יװ טקנוּפ טייצ-חסּפ
 ןענופעג ךָאנ ךיז ןבָאה ביײהנָא ןיא .,בוט-םוי ןייז ןעװַארּפ רבח רעד ףרַאד ָאד

 ,םייהַא ןרָאפ וצ ידכ םיכוט-םימי יד ףיוא ביולרוא ןטעב ןגעלפ עכלעוו םירבח
 ןלָאז רעדניק ערעייז זַא ,ןרעטלע יד ןופ ןעמוקעג ךעלכעזטּפיוה זיא קורד רעד
 רעד זַא ,קנַאדעג ןטימ ןכַאמ םולש טנַאקעג טשינ ןבָאה ייז לייוו ,םיהַא ןעמוק
 ןעמוקַאב ץוביק רעדעי טגעלפ חספ ברע .,רדס םייב ייז טימ ןציז טשינ טעוו ןוז
 רעד :חסונ ןטנַאקַאב ַא טימ רעדניק שרעייז וצ ןרעטלע יד ןופ סעמַארגעלעט
 ,..םײהַא ןיוש םוק ,רַאפעג ןיא זיא ןבעל סעמַאמ רעד רעדָא קנַארק זיא עטַאט
 ןעניימ סעמַארגעלעט עקיזָאד יד סָאװ טסואוועג ץוביק רעד ןיוש טָאה רעטעּפש
 ךיוא ךיז טָאה טייצ רעד טימ .טכַא ןייק טניילעג טשיג ייז ףיוא טָאה ןוא

 ,ץוביק ןיא בוטיםוי םוצ גנואיצַאב עסיוועג ַא טלצרָאװעגניײא םירבח יד ייב
 ,םײהַא טשיג טרָאפ'מ ןוא טכיילב'מ זַא ,טושפ ןוא רָאלק ןעוועג זיא'ס ןוא
 .ץוביק ןיא ָאד בוט -םוי םעד טעוװַארּפימ רָאנ

 ,ערעדנַא יד ֹוצ ענייא טנעַאנ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןּפורג -"הירחש. יד
 "ילדנעצ ןעוועג ןענעז סָאװ ןטקנוּפ ןופ .תופתושב רדס םעד ןענדרָאניא ןגעלפ

 טקנּפ טּפיוה םעניא ןעמוקנעמַאװצ םירכח יד ךיז ןגעלפ טייוו ןליימ רעק
 ןעמוק ןגעלפ ערעדנַא ,טכַאנ עצנַאג א סופוצ ןייג טגעלפ לייט ַא .שטיוועצַאוװיא
 .ןַאב טכַארפ רעד טימ --- "ןפוא ןשיצולח א, ףיוא ערעדנַא ןוא רענעגעוו טימ
 -- רעדירב ןענעגעגַאב ןופ דיירפ ַא ,טייקידבוט-םוי ןופ ליפעג ַא טשרעהעג טָאה'ס
 רעד ןעמוקרָאפ טגעלפ געט םוט"מוי ייווצ יד ןיא .טייקידתובחר עכעלרעייפ ַא
 ןביוהנָא ןעמ טגעלפ ,רדס ןקידתופתושב ןכָאנ .ץוביק ןֹופ םוקנעמַאזוצ רעכעלרעי
 ןעמוקַאב טגעלפ ץוביק רעד ןוא ץוביק ןופ ןעמעלנָארּפ יד ןגעוו ןריטַאבעד
 עקיזָאד יד ףיוא .ץוביק ןופ געוו םעד טמיטשַאב סָאװ ,ץנערעפנָאק ַא ןופ םינּפ ַא
 ,ןּפיצנירּפ ןרעוװ טמיטשַאב ןוא ןגעװ ןרעװ טגכיײצעגנָא ןגעלפ ןצנערעפנָאק
 ,גנוגעווַאב רעצנַאג רעד ןופ ןבעל ןפיוא טקריוועגסיוא רעטעּפש ךיז ןבָאה עכלעוו

 עשיצוביק יד ןופ ןטובירטַא ןופ רצוא רעד ןעוועג זיא קיטשינ ןוא םערָא
 ןעוועג קידנעטש טעמכ ךָאד זיא טייקכעלקריוו עשיצוביק יד .,םיבוט םימי
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 ךיז ןוא טנעה ןטכעלפרַאפ ךיז ןגעלפ טפָא ץנַאג .ץנעט ןוא גנַאזעג טימ לופ
 יד .בוט-םוי זיא'ס ןכלעוו טימ תוכייש םוש ןייק ןָא ץנַאט ַא ןיא ןזָאלקעװַא

 -נעּפנָאק רעייז ןעניפעג ןגעלפ ןטייקירעווש עכעלגעטיגָאט יד ןוא ןדייל ערעווש
 ןעמענמורַא טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ עכלעוו ,תובהלתה רעסיורג רעד ןיא עיצַאס
 רעד ןעוועג דימת ןיא קורדסיוא רעשימרוטש ריא ןוא ,ץוביק ןצנַאג םעד
 יד ןיא ןפרַאװנײרַא ךיז ןעמ טגעלפ עצַארּפ רערעװש גָאט ַא ךָאנ .ץנַאט

 .תוחוכ עטצעל יד זיב ןערב ןוא תוקיבד טימ ,ץנַאט ןסיורג ןופ סמערָא
 רעטשרע רעד ןעוװועג ךיוא זיא םיבוט םימי עלענָאיצידַארט יד רעסיוא

 בוט-םוי רעטעברַא ןקיזָאד םעד ןרעייפ שיטַאנַאפ ןגעלפ םיצוביק יד .יַאמ
 ךיז טָאה םעד ןיא .םַארגָארּפ ןכעלרעייפ ןלעיצעּפס ַא ןענדרָאניא ךיוא ןוא
 ןעוועג ןענעז לָאז םענײמעגלַא ןופ טנעװ יד .ווָאסָאלק טנכייצעגסיוא קידנעטש
 ךס ַא טעברַאעג ןבָאה'ס ואוו טרָאד ןוא -- גָאט םענופ ןעגנוזָאל יד טימ טיור
 ,גָאט ןקיזָאד םעד טרעייפ ץוביק רעד זַא ,קיטנעק ןעוועג זיא רעטעברַא

 (1921) -- "הדובע שוביכ , רַאפ טסעמרַאפ רעסיורג רעד

 ןוא רעגנע ץלַא ןגיוצרַאפ זלַאה םורַא קירטש יד ךיז טָאה ןשיווצניא
 -טנַא עקידנסקַאװ ַא ןפורעגסױרַא טָאה הילע ןופ טלַאהּפָא רעגנַאל רעד .רעגנע

 ןענעז עכלעוו ,םירבח רעטנזיוט רַאפ ,גנוגעװַאב רעד ןופ ןעייר יד ןיא גנוקיטומ
 ןרָאװעג ןרעיט-הרשכה יד ךיוא ןענעז ,טעברַא ןָא םייה רעד ןיא ןסעזעג
 ףיוא ןרָאפוצסױרַא ןעוועג הכוז ןבָאה ףינס ןדעי ןופ ענלצנייא רָאנ ,ןסָאלשרַאפ

 -סױרַא גנורעדָאפ יד ןוא יירשעג רעד ןעגנולקעגּפָא טָאה םוטעמוא ןופ .הרשכה
 -נעמַאזוצ ךיז ןבָאה תוחוכ עכעלטנגוי עטרַאּפשרַאפ .םעלק רעד ןופ ךיז ןסיירוצ
 ןופ חנכס יד ןסקָאװעג ךיוא זיאס .געװװסיוא ןַא טרעדָאפעג ןוא ןעמונעג
 ענלצנייא עקַאט ןענעז טרָאד ןוא ָאד .גנוגעווַאב רעד ןופ ןעייר יד ןזָאלרַאפ

 ןוא רעצעמע ןייטשפיוא לָאמ סעדעי טגעלפ םיצוביק יד ןיא ךיוא .ןלַאפעגּפָא

 ןכעלריטַאנ ןופ געט ןעוועג ךיוא ןענעז געט עקיזָאד יד ,הרשכה יד ןזָאלרַאפ
 ייֵז ןיב ןטלַאהוצסיא חוכ םעד טַאהעג טשינ ןבָאה עכלעוו יד ןופ בײלקּפָא

 ,טַאקיפיטרעס ַא וצ ןייז הכוז ןלעוו

 ךיז טָאה ,םיפינס יד ןיא טייקנגָאלשרעד רעד וצ ץַאזנגעק ןיא רעבָא
 "לוידעש; ַא .חוכ רעדנסקַאװ ןֹוא טפַארק עכעלרעניא ןַא טליפעג ץוביק ןיא
 רעטנזיוט ןופ גנונפָאה יד טכַאמעג טשינוצ טָאה סָאװ (עטָאװק:-ןטַאקיפיטרעס)
 טגעלפ הילע רעקידנטעברַא רעד רַאפ ןטַאקיפיטרעס ןָא "לוידעש; ַא ,םיצולח
 יד ןיא .קילגמוא רעכעלקערש ַא יװ גנוגעוַאב רעד ןיא ןרעוו ןעמונעגפיוא

 סָאד ןוא ,סָאמ רעבלעז רעד ןיא טליפעג טשינ סָאד ךיז טָאה רעבָא םיצוביק
 ןשטנעמ םעד טָאה ,םזיוויטקעלָאק ןוא טעברַא ןופ ןבעל ַא -- ץוביק ןיא ןבעל
 ,טלפייווצרַאפ ןרעוװ ןוא טכיוװעגכיילג ןקיטסייג ןייז ןרילרַאפ טזָאלעג טשינ

 טגעלפ ,לארשי ץרא ןופ ןרעיוט יד ןסילשרַאפ ןופ הריזג רעד ןופ םוקנָא ןטימ

 רעכעלרעניא רעוויטיזָאּפ רעקידנקריוונגעק ַא ןקעלּפטנַא םיצוביק יד ןיא ךיז
 ,טעברַא יד ןקרַאטשרַאפ ןוא ןצעזוצרָאפ ןליוו ןוא חוכ
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 עריא ןופ גנוטַארַאב ַא ןפוררַאפ געט ענעי ןיא טָאה "הירחש; ץוביק
 רעד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז "ץולחה; ןופ םירבח יד ןפורעג ךיוא ןוא ,תוגולּפ

 ץָארט הילע ןגעװ טדערעג ךיוא ןעמ טָאה גנוטַארַאב רענעי ףיוא .גנוטַארַאב
 ,םירבח טרעדנוה ייווצ טלייצעג ןַאד טָאה סָאװ ,ץוביק רעװָאסָאלק ןיא .ןעמעלַא
 "יטנא םעד טעמדיוועג גנולמַאזרַאפ עשימרוטש א ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא
 ,גנולמַאזרַאפ רענעי ףיוא .גנוריגער רעשיטירב רעד ןופ טסעמרַאפ ןשיטסינויצ
 א -- םירבח עסַאמ ַא ןופ ץנַאט םענײמעגלַא ןַא טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה סָאװ
 עפש יד טלוב ןעוועג זיא -- ,ןהעש טרעיודעג טָאה סָאװ ץנַאט *רעוװָאסָאלק,
 ,געווסיוא ןַא טכוזעג ןבָאה שכלעוו ,תוחוכ עקידהמשנ עכעלרעניא ןופ

 עשיצולח יד ןופ ןעמוקעגנָא געט ענעי ןיא ןענעז עכלעוו ,ווירב ךס ַא ךיוא

 "עווַאב רעד ןיא חור-בצמ ןשימרוטש םעד טקירדעגסיוא ןבָאה ,םוטעמוא םיפינס

 רַאפ גנורעדָאפ יד ןעמוקעגפיוא זיא ןעלקניוו ןוא ןקע ענעדישרַאפ ןיא ,גנוג
 טסואימרַאפ ןרָאװעג זנוא זיא'ס לייוו טשינג; ."ןדנעטשמוא עלַא רעטנוא הילע,

 לייוו רָאנ, ,םיצוביק עטייוו ןופ םירבח ןביירש ןגעלפ ,"הרשכה ףיוא ןציז וצ
 ןעלסיירטפיוא לָאז סָאװ ךַאז ַא ,ןָאט טעּפע ףרַאד ןעמ זַא ,ליפעג ַא ָאד זיא'ס
 ןקעוופיוא לָאז סָאװ ךַאז ַא ,סיפ יד ףיוא ןלעטשקעװַא ריא ןוא גנוגעװַאב יד
 הילע ןַא ,ןכַאמ ןלעװ ןילַא רימ עכלעוו הילע -- זיא סָאד ןוא ,ןקרַאטש ןוא

 רענעלּפ ןטעכברַאסיוא ןוא ןטכארט ןַאד טגעלפ'מ ."דנעטשמוא עלַא רעטנוא
 ,שפנ תוריסמ רעסיורג ןופ רענעלּפ -- ןצענערג ןעלגומש ןופ ,סופוצ ןייג ןופ

 ךכו ךכ ןעװעטַאר ןיא זיולב טלדנַאהעג טשינ ךיז טָאה'ס ,ןייז וצ הלוע יבַא
 העש רעד ןופ טָאבעג ַא ןעזעג םעד ןיא טָאה'מ רָאנ ,ָאד ןדייל יד ןופ תושפנ
 ,גנוגעװאב רעצנַאג רעד ןיא עגַאל רעד ןופ סױרַא טגנירד סָאװ

 געווסיוא רעד .געווסיוא ןַא טכוזעג ןבָאה תוחוכ עשיצולח עטרַאּפשרַאפ

 רעדנַא ץנַאג ַא ןיא רָאנ ,הילע ןופ םרָאפ רעד ןיא ןעמוקעג טשינ רעבָא זיא
 .טעטש יד ןיא "הדובע שוביכ, ןופ טסעמרַאפ ןסיורג םעד ןיא -- וטפיוא

 ןגיואווַאב ןבָאה עכלעװ תוחוכ יד ןעוועג ןענעז ענעדישרַאפ ןוא ךס ַא
 .טעטש יד ףיוא טסעמרַאפ ןקיזָאד םעד

 ףרעטניוו רערעווש ןוא רערעטיב ַא -- 1921 רעטניוו רעד ןעמוקעג זיא'ס
 ןעוועג לייט ןטסערג םוצ ןענעז תוגולּפ"הרשכה יד .,םיצוביק-הרשכה יד רַאפ
 -ענּפָא ןוא ענעפרָאװרַאפ ןיא ,ןקַאטרַאט ןיא ןוא טעברַאידלַאװ ייב טרירטנעצנָאק
 רעד וצ ףוס ַא ןרָאװעג רזגנ זיא רעטניװ םענעי ןיא ;סעיצנאטס עטרעדנוז
 טרעהעגפיוא ןבָאה ןקַאטרַאט ךס ַא ,דנַאל ןיא עירטסודניא-ץלָאה רעצנַאג
 יד ,תוקספה עסיורג טימ ,זייוולייט טעברַאעג ןבָאה ןקַאטרַאט ךס א ;ןטעברַא
 ךיז יו הרירב רעדנַא ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה רעטרע ענעי ןיא םיצוביק
 םנה ,געט ערעסעב ףיוא ןטרַאװ ןוא רעצעלּפ-סטעברַא יד ןיא ןסייבוצנייא
 יד .רעגנוה ןטילעג ןבָאה םיצוביק ךס ַא .גנַאל יװ טסואוועג טשינ טָאה'מ
 ןרָאװעג זיא םעלק עלעיצנַאניפ יד .ןרָאװעג רעגרע ךָאנ זיא גנוזייּפשַאב עמערָא
 טעברַא רעד וצ סױרַא זיא'מ ןעוו געט ןעוועג ןענעז'ס .,גנוניישרעד עקידנעטש ַא
 רעטסערג רעד ןוא לכאמ-טּפיוה רעד ןעוועג ךָאד זיא טיורב ןוא --- טיורב ןָא
 ַא רַאפ סָאװ טימ ןביולג םוצ טשינ טושפ זיא'ס .טעשזדוב ןקיטשינ ןופ לייט
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 ןבַאגסיױא עכעלגעט יד .ןסע טימ ןשטנעמ יד טגרָאזַאב טָאה'מ ןעלטימ עקיטשינ
 ןלַאפעג ןענעז ,עטָאלז ַא םורַא ןפָארטַאב טשרעוצ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא רַאפ

 קיסיירד זיב ןעגנַאגרעד ןטקנוּפ עסיוועג ןיא ןענעז ןוא ,רעמ ןוא רעמ ףיוא
 ןוא ןסייבנָא סָאד ןעוועג זיא סָאד --- ייט ןוא טיורב עצרַאװש .גָאט ַא ןשָארג
 טירב עצרַאװש סָאד טגעלפ לָאמ ךס ַא .סיואיגָאט ,ןייא-גָאט טיורב-טנווָא
 רעד ןוא סיז ןעוועג טשינ זיא ייט יד .,סעיצרָאּפ עניילק ןיא ןרעוו טלײטרַאפ

 -- סעיצרָאּפ ןיא ןרעװ ןבעגעג טגעלפ ,טלײטרַאפ םיא טָאה'מ ביוא ,רעקוצ
 ןוא ץוביק אזא ןיא טסמוק וד .סבלַאה ַא לָאמטפָא ןוא ;לקיטש ַא רבח ןדעי
 טפַאנ ףיוא טלעג ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס .רעטסניפ רעד ןיא טכַאנייב טסציז וד
 עקידרעטניוו ,עטלַאק ,עגנַאל יד ןיא רעטסניפ ןעוועג זיא'ס ,ןּפמָאל יד רַאפ

 טעברַאעג ךָאד ןבָאה םירבח יד :ןצייה םוצ ץלָאה ןעוועג זיא'ס רעבָא ,טכענ
 רעד ןיא ןוויוא ןבענ ןצעזמורַא ךיז ןעמ טגעלפ .רעדלעוו יד ייב ןקַאטרַאט ןיא
 רעמינּפ יד ןטכײלַאב ןוא ןלַארטשסױרַא ןגעלפ ןעגנוצ-רעייפ יד .רעטסניפ

 קידנסעומש ,ןויוא םורַא ןציז ןעמ טגעלפ ױזַא .םירבח עקידנציז יד ןופ
 ,קידנעגניז רעדָא

 טרעדנוה עכעלטע ןוא טנזיוט םורַא הרשכה ףיוא ןענופעג ןַאד ךיז ןבָאה'ס
 עטסניימ יד ןיא טָאה טײקיזָאלסטעברַא יד .הרשכה רעליבַאטס ףיוא עלַא ,םירבח

 רעבָא ,הילע ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס .םירבח רעטרעדנוה ןּפָארטעג ןטקנוּפ
 ןיא גנוגעװַאב עשיצולח יד ;םײהַא ןרָאפקירוצ ןגעוו טכַארטעג טשינ טָאה'מ
 ,דנַאטשרעדיװ ןטסטכייל ןופ געוו ןפיוא ןייג טלָאװעג טשינ טָאה ןלױּפ

 ןגעו יד ףיוא
 -רעטנוא ערענָאיצולָאװער יד ןענַאטשטנַא זיא געט ערעווש עקיזָאד יד ןיא

 .םיצוביק יד ןופ +שרַאמ-סגנורעבָארעד רעד --- גנומענ

 ןּפורג-סגנורעבָארעד ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןענעז טקנוּפ"הרשכה ןדעי ןופ
 ןשטנעמ יד .,ןסייבנייא ייז ןיא ךיז ןוא רעצעלּפ-סטעברַא ןעניפעג ןוא ןכוז וצ
 ןגעלפ םישדח עגנַאל ,רעטייוצ רעד וצ עיצנַאטס ןייא ןופ ןעגנַאגעג ןענעז
 ,םירבח ערעייז עלַא טימ ןּפורג עצנַאג -- ךעלרעהפיואמוא ןרעגלַאװ ךיז ייז

 -ץנּפָא טרָאד זיא'ס לייוו טזָאלרַאפ טָאה'מ עכלעוו ןטקנוּפ ןעוועג ךיוא ןענעז'ס
 ןטכיזסיוא םוש ןייק ןעוועג טשינ ןענעזס ןוא ,טעברַא יד ןרָאװעג טלעטש
 ןיא ענוװָאר ןופ ןַאבנזיא רעצנַאג רעד סיואגנעל ,ןטעברַא וצ ערעדנַא רַאפ
 ,סרעטעמָאליק רעטרעדנוה ןופ ךלהמ ַא ,ענליוו ןייק געוו ןפיוא עדיל זיב ןילָאװ
 טלעטשעגּפָא טשינ ךיז טָאה'מ ואוו עיצנַאטס ןייא ןייק ןעוועג טשינ טעמכ זיא
 ןטקנוּפ ךס ַא ןיא ,טקנוּפ-הרשכה ַא ןפַאש ןוא ןטלַאהוצנָא ךיז טכוזרַאפ ןוא
 ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס לייוו ,געט עטלייצעג זיולב ןטלַאהרַאפ ךיז ןעמ טָאה
 ןעגנירדנײרַא טנָאקעג טשינ טרָאד טָאה'מ לייו רעדָא טעברַא עקידנעטש
 ךיז ןבָאה'ס ואוו ,ןּפורג-"הירחשא יד ןופ טקנוּפ-טּפױה רעד ,שטיװעצַאװיא
 רענעלק ץלַא זיא יז ךיוא --- םירבח קיצפופ ןוא טרעדנוה םורַא ןענופעג זייוונטייצ

 טזָאלרַאפ ךיוא ןעמ טָאה ױזַא .ןרָאװעג טזָאלרַאפ ןצנַאגניא זיא יז זיב ןרָאװעג
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 ןעגנולײטּפָא עריא טימ "הירחש, ןוא ,טנגעגמוא רעד ןיא ןטקנוּפ ךָאנ ןוא ןידָאלב
 רעבירַא ןענעז םירבח עריא .סעקערטש עסיורג קידנכַאמכרוד ,ןלַאפעצ ךיז זיא
 ערעדנַא ןוא עצּפלאטס ןייק ,שטיוָאנַארַאב ןיא קַאטרַאט ןיא ,שטיװָאקלַאמ ןייק
 .רעטרע

 ױזַא ,שרַאמ םעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ץוביק ןופ רבח רעדעי
 סָאד ,ןפורג עלַא ןופ םירבה יד טימ טנַאקַאב רבח רעדעי ךיז טָאה םורָא
 רעשיצוביק ןופ ליפעג סָאד טקרַאטשעג טָאה ךיז ןרעגלַאװ ןוא ןרעדנַאװ עקיזָאד
 ,ןּפורג עשיצולח עלַא ןופ תודחא

 ןרָאי עלַא יד קיאור ןסעזעג זיא סָאװ ווָאסָאלק עסיורג יד ,וָאסָאלק ןוא
 -- םירבח קיצעביז ןוא טרעדנוה ןענופעג ןַאד ךיז ןבָאה'ס ואוו ,טרָא ןייא ףיוא
 ,ןטימעגסיוא טשינ ריא ךיוא טָאה לרוג רעד

 סלַא ץוביק םעד טכַארטַאב קידנעטש ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ עקיטרָא יד

 רעליבַאטס רעשידיא ַא ןופ טייהנזעװנָא יד .גנוניישרעד שנעשטנואוועג-טשינ ַא
 ייז ןוא ןצרַאה םוצ סנקירעביא ןעוועג טשינ ייז זיא טפַאשרעּפרעק-רעטעברַא
 :ןעמוקעג זיא טייהנגעלעג יד ןוא ,ןקיטייזַאב וצ יז ױזַא יו געוו ַא טכוזעג ןבָאה
 טָאה ,ץוביק ןכרוד ןרָאװעג טרעייפעג זיא סָאװ ,יַאמ ןטשרע ןכָאנ געט עכעלטע
 ןיא ןייגעצ ךיז ןוא ץַאלּפ םעד ןזָאלרַאפ וצ לעפַאב ַא ןבעגעגסױרַא טכַאמ יד

 םעד ןפָארטעג טָאה ןוא ןביוא ןופ ןעמוקעג זיא לעפַאב רעד .העש 24 ןופ ךשמ
 ,גָאט ןקיטכיל א ןיא רענוד ַא יװ ץוביק

 טשיױטנַא טשינ טָאה רעכלעוו ץוביק רעד ,ווָאסָאלק ץוביק רעסיורג רעד
 ןזָאלרַאפ טכייל טנָאקעג טשינ טָאה --- הילע ןָא געט-רעגנוה עסיורג יד ןיא וליּפַא
 ,לעפַאב םעד ץַארט ןביילברַאפ ֹוצ טכוזרַאפ ןבָאה םירבח יד ןוא ,ץַאלּפ ןייז

 ןייק ןעמוקעג ןענעז עכלעוו םירבח ןרָאװעג טרױיטסערַא ןענעז גָאט ןבלעז םעד
 ,ןרָאװעג טקישעגקירוצ ךיוא ןוא ,ייצילַאּפ רעד ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ,וװָאסָאלק
 ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,עלַארטנעצ רעד ןופ רעייטשרַאפ ַא ןפורעגסױרַא טָאה'מ

 טכאמ יד רעבָא .גנוריגער רעד טימ ןעלדנַאהרעטנוא וצ טַאקָאװדַא ןַא טימ
 א טביאעגסיוא ןוא ןליפַאב ךיוא טָאה יז .לעפַאב ריא ףיוא ןענַאטשַאב זיא

 ,טעברַא רעד ןופ םירבח-ץוביק יד ןגָאזּפָא ןלָאז ייז רעבעגסטעברַא יד ףיוא קורד
 ,ץַאלּפ םעד ןוָאלרַאפ טזומעג רעבירעד טָאה ץוביק רעד

 טסעינ טָאה רעבָא ,ןילָאװ ןקע עלַא ןיא ןּפורג טקישעג ןַאד טָאה ווָאסָאלק
 טזָאלרַאפ ןבָאה םירבח קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה .םייהַא רבח ןייא ןייק טקישעגקירוצ
 .ןעגנוטכיר עלַא ןיא קעװַא ייז ןענעז זייוונּפורג ג געט עטלייצעג ןיא וָאסָאלק
 רעצנַאג רעד וצ ןעגנַאגרעד ןטייו רעד ןופ זיא טרָאװ סנעמעוו ,ווָאסָאלק
 ןעגנַאגעגכרוד זיא ,גנוגעװַאב רעד וצ סױרַא ןיילַא יװ טציא זיא ,גנוגעװַאב
 ןַא ךיז רַאפ ןברעוורעד וצ סעיצנַאטס ענעפרָאװרַאפ ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש
 ,טקנוּפ-סטעברַא

 ,גנוגעװַאב רעד ןיא ןגָאז ןעמ טגעלפ -- "תולג ןיא קעװַא זיא וװָאסָאלק, ..+
 וצ ןעוועג םיכסמ שטנעמ רעד טָאה טכייל טשינ ."תולג רעװָאסָאלק רעד, רעדָא
 ןעמ רעבָא ,עטצעל יד ןופ ןייז טלָאװעג טָאה רבח רעדעי .,ץַאלּפ םעד ןזָאלרַאפ
 ןיא ןביירש םירבח יד ןגעלפ -- "וָאסָאלק ךָאנ ךיז טקנעב'ס, .קעװַא ךָאד זיא
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 זיא רעבָא ,ןרָאװעג קידייל זיא ווָאסָאלק .געוו-רעדנַאװ רעייז ןופ לווירב ןדעי

 ךַאװ א ןענופעג קידנעטש טרָאד ךיז טָאה'ס .,ןרָאװעג טזָאלרַאפ טשינ לָאמנייק
 רעסיורג רעד .טעברַא םוש ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס ןעוו ןליפַא ,םירבח ןופ
 עכעלטע יד ןוא ןרָאװעג טזָאלרַאפ ןענעז תוריד ליפ יד ,ןרָאװעג ליטש זיא למוט
 ןעו געט ןעוועג ןענעז'ס -- זיוה-ץוביק ןיא טרירטנעצנַאק ךיז ןבָאה םירבח
 יד ףיוא קידנטרַאװ ,ץַאלּפ םעד ןטיה וצ --- 10 זיולב ןפָארטַאב טָאה לָאצ רעייז

 ,סקואוו ןוא גנואיינַאב ןופ געט
 ןיא ןייז רָאי עכעלטע ךָאנ ,געוו ןיא סױרַא זיא "יח לת, ץוביק ךיוא

 ךייט םייב לגרעב ַא ףיוא .בושי ַא ןָא עיצנַאטס ענעפרָאװרַאפ ַא --- ןַאמעינ
 זיא טָא רעבָא ,טרעדנוזעגּפָא ןוא ןיילַא -- ץוביק ןופ זיוה סָאד ןענַאטשעג זיא
 ןענעז'ס .טעברַא ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס ןעוו ןרָאװעג טריניאור עגַאל רעייז
 ,געוו ןיא סױרַא ןענעז םירבח יד ןוא ,רעגנוה ןופ געט -- געט ערעווש ןעמוקעג
 ,תומוקמ עיינ וצ קידנרעדנַאװ

 "הלסמב; ץוביק .םיצוביק עשירמוש עכעלטע ךיוא ןרעדנַאװ ןוא ןעייג ױזַא

 רעד ןוא רעייפ ַא סיוא טכערב טָא רעבָא ,שטיװעצנַאה ןיא ךיז טרירטנעצנָאק
 טגיל סָאװ ,ַאװָאקיװדול ןייק רעבירַא ןעייג ייז ןוא טנערברַאפ טרעוװ קַאטרַאט
 עּפורג עקיזָאד יד ,רעדלעוו עטכידעג יד ןיא ףיט ,ץענערג ןשיסור םייב טייוו

 רעביא טרעדנַאװעג ןבָאה עכלעוו ,יטנאלפ ןופ םירבח יד ףיוא ךיוא טמענ
 .עיסעלָאּפ

 סָאװ רעטעברַא ןַא ןופ ּפיט ַא ץוביק-הרשכה ןיא ףיוא טסקַאװ ןשיווצניא
 ץנעטסיזקע ןייז רַאפ ףמַאק ַא ןריפ ןָאק סָאװ ,טעברַא ןיא טלצרָאװרַאפ ךיז טָאה
 -לעב עטעשטשעיּפעצ יו טשינ .שוביכ ןופ הכאלמ יד ןָאק ןוא רעטעברַא סלַא
 ,טעברַא ןרעדָאפ ןוא ןטעברַא ייז ןגעלפ רעלטעב יו טשינ ןוא רעדניק עשיתבה
 ןרָאװעג זיא טעברַא ןעמעוו רַאפ ןוא טעברַא ןופ ןבעל סָאװ ,רעטעברַא יו רָאנ
 לָאמטּפָא ייז ןגעלפ ױזַא .ץנעטסיזקע רַאפ ףמַאק רעד ,טיורב ךעלגעט רעייז
 -רעדַאב יד רַאפ ןענידרַאפ ,ןשיווצניא ןטעברַא ,ךעלטעטש ךרוד ךיוא ןייגכרוד
 עקיזָאד יד ןיא .געוו-רעדנַאװ רעייז ןצעזרָאפ רעטייוו ןוא גָאט םענופ ןשינעפ
 סָאװ קידנסיוו טשינ ,ליצ ןרָאלק ַא ןָא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנורעדנַאװ

 :טםעטש יד ןיא ןסױטשעגנָא ךיז ייז ןבָאה ,ןטלַאהוצנָא ךיז ואוו ןוא ןרעבָארעד וצ
 ,טכירעג טשינ ךיז ןבָאה ייז עכלעוו ףיוא ןלַאװק-סטעברַא טקעדטנַא ייז ןבָאה ָאד
 .םעטע יד ףיוא טסעמרַאפ-םרוטשש רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס

 טעטש יד ןופ "גנורעבָארעד" יד

 ,ךעלטעטש ןוא טעטש יד ףיוא ?ףירגנָא; םעניא ,וטפיוא םעד ןיא ךיוא
 ,עבַאגפיוא עשירענָאיּפ ַא טליפרעד ןבָאה עכלעוו ןקָאלב עשיצוביק ןעוועג ןענעז

 ענייז ןופ גנַאג ןיא טָאה רעכלעוו ,"הירחש, ץוביק ןעוועג זיא רעטשרע רעד
 ןייז ןענופעג טרָאד טָאה ןוא שטיווָאנַארַאב טָאטש יד טכיירגרעד ןעגנורעדנַאװ
 ןיײזטסואווַאב ןופ יו ליפעגרָאפ ַא ןופ אצוי-לעוּפ ַא ןעוועג רעמ זיא סָאד .הזיחא
 יװ םעדכָאנ ,טָאטש ןיא ןייז םישדח עכעלטע ךָאנ טשרע .גנונעכערסיוא ןוא
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 ענעדישרַאפ ןיא ןעגנורדעגניירַא זיא ןוא טקיטסעפרַאפ ךיז טָאה ץוביק רעד
 ןיא .ץוביק ןרַאפ ץַאלּפ םענופ טרעװ רעד ןרָאװעג רָאלק זיא ,ןגייווצ-סטעברַא

 יד ןרָאװעג טקעדטנַא ןענעז ןטייוצ םוצ ץַאלּפ ןייא ןופ שרַאמ ןקיזָאד םעד
 ןענעז ןוא ןעמַאטש םירבח יד עכלעוו ןופ םיכושי יד ,ןילַא םיבושי עשידיא
 טקעדטנא טציא ןענעז ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא םיבושי עשידיא יד ,ןפָאלטנַא

 ,גגוגעװַאב רעשיצולח רעד רַאפ ןלַאװק-טטעברַא סלַא רעדיוו ןרָאװעג
 עקַאט זיא ץלעק .עדיל ,שטיוָאנַארַאב ןרָאװעג טרעבָארעד זיא יױזַא

 יד םורַא טרירטנעצנָאק טרָאד ךיז טָאה ץוביק רעד רעבָא ,רעירפ ןעמוקעג
 "ירעּפ ןייז ןרעטיירבוצסיוא טכוזרַאפ טשינ טָאה ןוא טנגעג רעד ןיא ןקַאטרַאט
 ךיז ןבָאה עכלעוו עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא ?םיליּפעמ, ץוביק רעד .,עירעפ

 רעד ןופ טייקטייוו ןייז רעבָא ,שטָאלסיװס ןיא ןטעברַא עשיטָאטש וצ ןעמונעג
 ַא ןיא טוָאלעגרעביא םיא ןבָאה םענרַאפ רעטצענערדגַאב ןייז ןוא גנוגעװַאב
 ,גנוגעװַאב רעצנַאג רעד ףיוא גנוקריוו ןוא טקַאטנָאק ןָא ,לקניוו ןפרָאװרַאפ

 ןעװעג רָאלק םירבה יד ןיוש יא ,טעטש עטשרע יד ןרעבָארעד ןכָאנ
 ענעברָאװרעד ןיא ןטייבנייא ףיז ףרַאד ןעמ יוװ ןוא ןרעכַארעד ףרַאד'מ סָאװ
 עטייוו --- ןירַא טעטש יד ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז ןעמ טָאה ןַאד ןוא ,סעיציזָאּפ
 ,קָאטסילַאיב ,םינָאלס ,ענליוו ןייק ןרָאװעג טקישעג ןענעז ןּפורג .עטנעָאנ ןוא
 .שובּכ ןופ הכאלמ רעד ןיא טביאעגנייא רעמ ךיז ןעמ טָאה טייצ רעד טימ

 סלַא הביבס עטנעָאנ יד טכַארטַאב ךעלריטַאנ טָאה ץוביק רעדעווטעי

 רעד ךיז טָאה טייצ וצ טייצ ןופ רעבָא ,גנוגנירדניײרַא ןייז רַאפ עירָאטירעט
 ץנַאג רעביא טײרּפשרַאפ ווָאסָאלק ךיז טָאה ױזַא .טרעטיירבעגסיוא חטש רעקיזָאד
 ןצענערג עריא רעסיוא ךיוא רעטעּפש ןוא שיסעלָאּפ רעביא "הירחשפ ,ןילָאװ
 ןיא ווָאכָארָאב ץוביק ,ענדָארג ןוא קָאטסילַאיב ןופ ןטיבעג יד ןיא "יח לתע
 ןיא ןרָאװעג םורַא ױזַא ןענעז םיצוביק עשיצולח ענײמעגלַא יד ,ןלױּפ-סערגנָאק

 ײלףבסיא רעקידנעטש רעד בילוצ ."ןענָאיַאר עלעירָאטירעט/, ןיז ןסיוועג ַא
 טייװ ןעוועג רעירפ ןענעז עכלעוו םיצוביק ןפָארטעג ךיוא ךיז ןבָאה גנורעט
 טרָאס ַא ןרָאװעג טלעטשעגנייא ןענעז םעד ךרוד :ערעדנַא יד ןופ ענייא
 טשינ קיטכיזרָאפ ןייז טפרַאדעג טָאה ץוביק ןייא ןוא ,"ןצענערג, עטמיטשַאב

 ןפַאשעג ךיוא ןענעז יוזַא .,,עירָאטירעט סגטייווצ םעד ןיא ןעגנידדוצנײרַא
 "רעד זיא ֹזַא .עקידתופתושב רעדָא עקידתונכש ,"תוגולּפ-ץענערג; ןרָאװעג
 ןעמעוו וצ רָאלק ןעוועג טשינ ןיא טייצ עגנַאל ַא ןוא קסניפ ןרָאװעג טרעבָא

 ןופ םירבח ןעוועג טרָאד ןענעז'ס ?"הירהחש,; וצ יצ וָאסָאלק וצ ,טרעהעג יז
 .עפורג-"הירחש; ַא סלַא ןרָאװעג טנעקרענָא יז זיא ףוס לכ ףוס .םידדצ עדייב
 ןוא "הירחש, ןופ םירבח ךרוד קסירב טָאטש יד ןרָאװעג טרעבָארעד זיא ױזַא
 "טוטנגייא, סלַא ןרָאװעג טמיטשאב ךעלדנע זיא ןוא ,לָאמ עכעלטע ,װָאסָאלק
 ןגױצעג ךיז ןבָאה יחא ."הירחש; ןופ ןּפורג ריא ןבעגנ ןוא ,ָאסָאלק ןופ

 ןרָארעג טנעקרענָא זיא יז ויב ,ןּפורג ענעדישרַאּפ קיטייצכיילג ענליוו ןייק
 זיא ןוא ,ריא ןופ טייוו רעייז ןעוועג בגא זיא סָאװ ,"הירחש, ןופ ץוביק ַא סלַא

 יח לתע ץוביק ןופ עירָאטירעט רעד ךרוד ןעגנַאגעגכרוד געוו ריא ףיוא

 ןסױטשנעמַאװצ טריסַאּפ לָאמטּפָא ןבָאה שרַאמ םעד טָא ןופ גנַאג ןיא
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 ןעגנורדעגניירַא ןוא טרעדנַאװעגמורַא ןבָאה עכלעוו ,םיצוביק ענעדישרַאפ ןשיווצ
 -ַאמַארד ךס ַא טימ ךייר ןעוועג זיא סױטשנעמַאזוצ ַאזַא ,טרָא ןייא ןיא ןעמַאזוצ
 ...ןטנעמָאמ עשיט

 ,ענליוו ןייק שטיוװָאנַארַאב ןופ עּפורג-"הירחש; ַא געוו ןיא סױרַא טייג טָא
 ןוא ןטקנוּפ ענעדישרַאפ ךרוד טייג ייז .רעטעמָאליק רעטרעדנוה ןופ קחרמ ַא

 טשינ לָאמנייק ךָאד טָאה ץוביק רעד .םיצוביק ןוא םיפינס ןיא ּפָא ךיז טלעטש
 ,ליצ ןטמיטשַאב םוצ תואצוה עזייר יד םירבח ענייז רַאפ ןרעכיזרַאפ טנָאקעג
 ןזָאלרַאפ טזומעג טָאה סָאװ ,יטנאלפ ץוביק רעד ךיוא טקיש קיטייצכיילג רעבָא

 ,רערעדנַא רעד ןופ טשינ טסייוו ענייא ןוא -- ענליוו ןייק עּפורג ַא ,ַאװָאקיװדול

 ךיילג ןוא ,טייצ רעבלעז רעד ןיא טעמכ ןָא ןפורג עדייב ןעמוק ענליוו ןייק
 ףיוא טכער ןרעדָאפ עדייב ,ןּפורג עקיזָאד יד ןשיװצ ףמַאק ַא ןָא ךיז טביוה
 רעד וצ טקישעג ןרעו סעמַארגעלעט עדנעגנירד ןוא .ענליו טָאטש רעד
 ןפיול לייוורעד .ןרידיצעד ןוא ןשימנײרַא ךיז לָאז יז ,עשרַאװ ןייק עלַארטנעצ
 ןרעבָארעד ןופ טעברַא רעייז ןעמַאזוצ ןָא ןביוה ןּפורג עדייב ןוא ,געט יד
 טשרע .,ןײגקעװַא לָאז רעטייווצ רעד זַא ,טרעדָאפ ץוביק רעדעי רעבָא ,סעיציזָאּפ

 ַא וצ םיצוביק עדייב ןעמוק ןשינעגניד ןוא ןעגנולדנַאהרעטנוא עגנַאל ךָאנ
 ,םכסה ןקיטייזנגעק

 ,כרמ ןכרוד ןרָאװעג טקיטעטשַאב ךיוא זיא סָאװ ,םכסה םעד טול

 יטנאלפ ץוביק רעד יװ תויה) "הירחש, ֹוצ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ענליוו זיא
 רעבָא ,(טקיטסעפַאב טרָאד ךיז ןוא םינָאלס ןייק ןעגנורדעגניירַא ךיוא ןַאד זיא
 -רעד, יז ןוא קָאטסילַאיב ףיוא *ןייג; וצ טכער סָאד ןעמוקַאב טָאה יטנאלפ
 ..."ןרעבָא

 זיולב טשינ ץַאלּפ םעד טרעבָארעד יז זַא ,טסואוועג טָאה עּפורג עדעי

 ץַאלּפ ןפיוא ןטרַאװ עכלעוו םירבח ךס ַא ןופ חילש ַא זיולב זיא יז זַא ,ךיז רַאפ

 ערעייז ,טעברַא ןָא ןבילבעג ואוו-ץעגרע ןענעז ייז יו םעדכָאנ דלודעגמוא טימ
 יז ,ןעיינש ןוא טלעק ןיא ליימ רעטרעדנוה סופוצ טּפעלשעג ךיז ןבָאה םירבח
 ןיא טכַארברַאפ ייז ןבָאה טכענ עטלַאק יד ,ףינס וצ ףינס ןופ ןעגנַאגעג ןענעז

 -רַאפ טשינ ייז ןבָאה סמערַאװ ןייק .קנעב עטרַאה ףיוא ןלַאקָאל עטציײהַאבמוא
 ןעמוקעג ןענעז ייז זיב טרעדנַאװעג ייז ןבָאה טייצ שדוח ַא .געט עגנַאל טכוז
 -סטעברַא עסיוועג ןברעװרעד וצ ןעוועג חילצמ ןבָאה ןוא קָאטסילַאיב ןייק
 ןעמוק ייז ךָאנ ןלעוװ דלַאב זַא ,ןרָאװעג רעקרַאטש זיא גנונפָאה רעייז ,רעצעלּפ
 -רָאפמוא ַאזַא -- לכה תולככ ירחאו ןוא .עדיל ןופ םירבח עקירעגנוה ערעייז
 ...גלָאפרעד ןצנַאג רעייז טָארדַאב סָאװ ,ךוסכס רענעעזעגסיוא

 ,םיצוביק יד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהענּפָא ןַאד ןענעז סָאװ ןצנערעפנָאק יד
 תוחוכ ליפיוו ןזיװַאב ןבָאה ,םיפינס יד ןיא טיײקנגָאלשרעד ַא ןופ טייצ רעד ןיא
 רעשיצולח רעד ןיא ןגרָאברַאפ ןענעז'ס ןליוו ןקרַאטש ןוא טייקנבעגעגרעביא ןופ
 אציװָארבמָאד ןיא ווָאסָאלק ץוביק ןופ רָאפנעמַאזצ רעד .גנוגעווַאב-הרשכה
 יד ןופ םירבח רעטרעדנוה ןוא טנגעג רעצנַאג רעד ןיא גנַאלקּפָא ןַא טַאהעג טָאה
 ןענעז רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ,ץנערעפנָאק רעד וצ ןעמוקעג לעיצעּפס ןענעז םיפינס
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 עקיטכיוו ןופ ןוא טייקנבעגעגרעביא רעסיורג ןופ ןליפעג קורדסיוא םוצ ןעמוקעג

 ערעווש יד ןייטשוצייב ןפלָאהעג גנוגעװַאב רעד ןבָאה עכלעוו ,תוחוכ עשיצולח
 ,"הירחש; ןיא ךיוא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןַאד ןענעז ןצנערעפנַאק עכלעזַא .געט

 ,םיצוביק ערעדנַא ןיא ןוא וָאכָארָאב ץוביק ןיא
 ,ןּפיצנירּפ יירד טלוב טליישעגסיוא ךיז ןבָאה סעיסוקסיד יד ןרימוס םייב

 טקירדעגסיוא זיא'ס :טייצ רענעי ןיא קיטכיוװ סרעדנוזַאב ןעוועג ןענעז עכלעוו
 סעיציזָאּפ ןפַאש ןופ ,טעטש יד ןרעבָארעד ןופ גנוטיידַאב עסיורג יד ןרָאװעג

 חוכ-רעטעברַא ןשיצולח ַא ןפַאש ןופ ,טייקכעלקריוו רעשידיא רעד בלַאהרעניא
 "ףךעטייוו רַאפ ןליצ יד ןרָאװעג טנכיײצעגנָא ןענעז'ס ןוא סָאג רעשידיא רעד ףיוא
 ןיא תוירחא ןופ ליפעג רעקידנסקַאװ רעד ןרָאװעג טנָאטַאב זיא'ס .שובכ ןקיד
 ןוא םיפינס יד רַאֿפ ךיוא ןוא עצנַאג טלַא גנוגעװַאב רעד רַאפ םיצוביק יד
 יד ןרָאװעג ןכָארטשעגרעטנוא ךיוא זיא'ס ,ייז ןיא טעשעג'ס סָאװ םעד רַאפ

 םיפינס יד ןיא טעברַא-סגנואיצרעד עשיצולח יד ןקרַאטשרַאפ וצ טייקידנעווטיונ

 ,גנוגעװַאב רעד ןוא ץוביק ןשיווצ ןעגנואיצַאב עקיטייזנגעק יד ןרעסעברַאפ ןוא
 ןשינעכוז-געוו יד טעמדיוועג ךעלריטַאנ ןעמ טָאה טייקמאזקרעמפיוא עלעיצעּפס
 "טכיר ןרָאװעג טנכיײצעגנַא ןענעז'ס ןוא "ןדנעטשמוא עלַא רעטנוא הילע,, ןַא ךָאנ
 -- ,םיצוביק יד ךרוד עיצקַא רעטריזינַאגרָא ןַא רַאֿפ סעיניל

 ,"עדַאיבכמ; רעד ןופ געט יד טקורעגרעטנוא ךיז ןבָאה דלַאב ןֹוא

 (1922) עדַאיבכמ רעד ךָאנ ןוא ברע

 "רעביא ןקירָאי-ייװצ א ךָאנ הילע ןופ עילַאװכ עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד
 טקַאפ םצע רעד רעבָא ,לָאצ ןיא סיורג ןעוועג טשינ זיא הילע עקיזָאד יד .,סייר
 רעד .גנוגעװַאב רעד ןיא טסייג ןקידעבעל ַא טכַארבעגנײרַא טָאה הילע ןופ
 ןבָאה עכלעוו םירבח יד ,ןעמעטָא םוצ טפול טריּפשרעד רעדיוו טָאה "ץולחה;
 רעשיצולח ןופ ןבעל ַא טבעלעג ןיוש ךָאד ןבָאה הרשכה ףיוא ןענופעג ךיז

 טלַאהניא ןַא ןוא ןיז ַא ןבעגעג טָאה עיצקַא-שובכ יד ךיוא .גנוכעלקריוורַאפ

 טליפעג ןבָאה ייז --- םיפינס יד ןיא םירבח רעטנזיוט יד רעבָא ,ןבעל רעייז וצ
 קידנעעז ,ץנעטסיזקע רעייז ןופ טיײקיזָאלטכיזסיױא יד טייקפראש רעצנַאג רעד ןיא
 ןעמוקעג טציא זיא סָאװ הילע יד ,טפנוקוצ עכעלקערש ןוא עצרַאוװש ַא ךיז רַאפ
 -- ,ןרָאװעג טרעבָארעד זיא רָאג ,ןרָאװעג ןבעגעג טשינ זיא סָאװ הילע ןַא --
 ןקרַאטש ןוא ןקיטומרעד ֹוצ גונעג ןעוועג רעכָא זיא ,טצענערגַאב ןוא ןיילק םגה
 ןקעופיוא ריא ןוא טסייג ןקידעבעל ַא ריא ןיא ןעגנערבניײרַא ,גנוגעװַאב יד
 ןעוועג הלוע ןַאד ןענעז תורבח ןוא םירבח 200 םורַא .שזילַארַאּפ ריא ןופ
 רָאי עכעלטע טכַארברַאפ טרָאד ןבָאה ייז יו םעדכָאנ ,םיצוביק-חרשכח יד ןופ
 וצ הלוע ייר סנעמעװ םירבח רעטרעדנוה ןבילבראפ ךָאנ ןענעז'ס .,דנַאנַאכָאנ

 טנַאװ רעטכַאמרַאפ רעד ןיא טלַאּפש רעטשרע רעד רעבָא ,ןעמוקעג זיא ןייז

 -עגּפָא רעיירפ טָאה גנוגעווַאב עשיצולח יד .גנונפָאה ַא ןבעגעג ייז ךיוא טָאה
 .ףמעטָא

 טלייצעג הרשכה עשיצולח יד טָאה עדַאיבכמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא
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 -עגכרוד ןבָאה עכלעוו ,ענעבילברַאפ יד ןעוועג ןענעז סָאד .םירבח טנזיוט זיולב

 ךיז ןבָאה עכלעוו םירבח --- ןעגנורעדנַאװ ןוא ןדייל ןופ געוו ןצנַאג םעד טכַאמ

 יד ףיוא שרַאמ םענופ טייצ רעד ןיא .,טייצ עגנַאל ַא הרשכה ףיוא ןענופעג
 טשינ טעמכ הרשכה יד טָאה ,טייצ רעטשרע רעד ןיא לַאפ ןדעי ףיוא ,טעטש
 עכלעוו םירבח-הרשכה יד זיולב רָאנ ,םיפינס יד ןופ םירבח עיינ ןייק ןעמונעגפיוא
 ױזַא זיא הרשכה יד .,ןקַאטרַאט יד ןיא רעצעלּפ-סטעברַא ערעייז ןריולרַאפ ןבָאה

 ,סעיציזָאּפ ענעברָאװרעד-יײנ יד וצ ןטקנוּפ ענעריולרַאפ יד ןופ רעכירַא םורַא
 -פיוא ןָא הרשכה יד טבייה ,הילע יד ןעיײנַאב םעד טימ ,טציא רָאנ ןוא

 ןסקָאװעג ךיוא זיא לייורעד .גנוגעואב רעד ןופ םירבח עיינ ךיוא ןעמענוצ
 (גנורעבָארעד) "שובכ, ףירגַאב רעד .ןטקנוּפ עיינ ןרעבָארעד ןופ ָאּפמעט רעד
 רעטסקיטכיוסנבעל ריא ןוא גנוגעװַאב רעד ןיא טָאבעג רעקיליײה ַא טרעוו
 טנוװָא ןיא ןָא וטסמוק טָא ...ןגָאז ןעמ טגעלפ -- "שובכ ףיוא טייג'מ , ,תיצמת
 רבח ַא געוו ןיא סױרַא ןעייג גָאט ןבלעז ןיא ןוא ,םיצוביק יד ןופ םענייא ןיא
 -- געז ַא ןוא קַאה ַא ,סעציילפ יד ףיוא קַאז ַא ףיױרַא טגייל'מ ,עטרבח ַא ןוא

 תוחילש ןיא "שובכ, ףיוא סױרַא טייג'מ ןוא ךיז טנגע'מ -- ךרדל הדיצ
 ןעוועג טשינ זיא'ס .טָאטש וצ טָאטש ןופ ןעגנַאגעג ןעמ זיא ױזַא ןוא ,ץוביק ןופ

 הפוקת רענעי ןיא זיא סָאװ ,בושי ןשידיא ַא טימ טָאטש ןייא ןייק ןליױּפ ןיא
 ןעמ זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא ."ץולחה, ןכרוד ןרָאװעג ?טרעבָארעד, טשינ

 קרעוװ-הרשכה סָאד זיא ױזַא ןוא ,ךעלטעטש ערעסערג יד ןיא ןעגנַאגעג ךיוא
 ,םירבח עריא ןופ לָאצ רעד ןיא ןוא ןטקנוּפ לָאצ רעד ןיא ,םענרַאפ ןיא ןסקָאװעג

 -סיוא זיא סָאװ גנוגעװַאב ַא יו טריטסיזקע "ץולחה, רעד טָאה רָאי ןצפופ
 יז טָאה ןָאפ ריא ףיוא .טייקכעלקריוו:סקלָאפ רעשידיא רעד ןופ ןסקָאװעג

 רעד ןיא רעבָא ,טעברַא ןופ ןבעל ַא ןוא טעברַא ןופ גנוזָאל יד טצירקעגסיוא
 -רעדנימ ַא ןעװעג ךָאנ טעברַא זיא טייקכעלקריוו רעשידיא רעקיזטסלָאמעד

 רעשידיא רעד ףיוא טעברַא עשיזיפ זיא ןָא קידנעטש ןופ .ףירגַאב רעקיטרעוו
 טרעטסַאלפעג ,רעזייה טיבעג .ןדיא-טשינ רַאפ גנוקיטפעשַאב ַא ןעוועג סַאג
 ןָאטעג קידנעטש ןבָאה סָאד --+ טעברַא עדעווטעי ןָאטעג ,ץלָאה טקַאהעג ,ןגעוו
 -סטעברַא ןַא טיובעגפיוא עקַאט טָאה גנוגעווַאב עשיצולח יד .,"םייוג, ענעגנודעג
 ןטקנוּפ וצ םירבח עריא ןקיש טגעלפ יז רעבָא ,הושכה רעד ךרוד קרעוו
 ןוא ןקרַאװלופ ענעפרָאװרַאפ וצ ,טייקכעלקריו רעשידיא רעד בלַאהרעסיוא
 ןינע רעקידנעיײגיײברַאפ ַא ןעוועג לייט ןטסערג םוצ זיא הרשכה יד .סעיצנַאטס
 יינספיוא ןוא ןרָאװעג טזָאלרַאפ ןענעז ןטקנוּפ ;גנוגעװַאב רעד ןופ ןבעל ןיא
 יד ,טעטיליבַאטס רַאפ ,ךשמה רַאפ טגרָאזעג טשינ טָאה'מ .ןרָאװעג ןברָאװרעד
 ןבעל ןיא רָאטקַאפ רעדנגעװַאב ַא סלַא ןרָאװעג טכַארטַאב טשינ זיא הרשכה

 עכלעוו ןשטנעמ יד ןופ םוחת ןיא טצענערגַאב ןעוועג זיא טרעוו ריא .קלָאפ ןופ
 ,טקילײטַאב ןעוועג ריא ןיא ןענעז

 -הרשכה סָאד ןריפוצסיורַא טגָאװעג טָאה ןליוּפ ןיא גנוגעוואב-"ץולחה, יד

 קידנרעבָארעד .,טמױצרַאפ ןעוועג זיא'ס עכלעוו ןיא תומא 'ד עגנע יד ןופ קרעוו
 -קריוו רעשידיא רעד ןיא ןרירוגיפ וצ ןביוהעגנָא "ץולחה, רעד טָאה טעטש יד
 רַאפ טפמעק ןוא ךיז טלגנַאר סָאװ טפַאשרעּפרעק-רעטעברַא ןַא יֹוװ טייקכעל
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 ןטקנוּפ עשיצולח עליבַאטס טיובעגפיוא גנוגעװַאב יד טָאה םעד ךרוד .טעברַא
 -סטעברַא ןַא ןרָאװעג זיא ץוביק רעד ,ןרָאװעג טזָאלרַאפ טשינ רעמ ןענעז עכלעוו

 טפמעקעג טָאה ,טָאטש ןיא קידנעטש ףיוא טרעגריבעגנייא ךיז טָאה סָאװ חוכ
 "טריוו ןייז טרעמרַאפ ןוא טקיטסעפרַאֿפ ךיז טָאה ,ןטקָאװעג זיא ,טעברַא רַאפ
 ,ןגעמרַאֿפ ןכעלטפַאש

 ךעלכעזטּפיוה הרשכה יד ךיז טָאה קירוצ רָאי עכעלטע טימ ביוא ןוא
 ענלצנייא ןיא ןוא ,ןבעל ןשידיא ןופ טייוו ןעלקניוו ענעפרָאװרַאפ ןיא ןענופעג
 ,שרַאמ-סגנורעבַארעד ןכָאנ ,טציא זיא -- טיסעלָאּפ ןוא ןילָאװ ןיא ,ןענָאיַאר

 ןצנַאג ןיא ,דנַאל ןיא ןענָאיאר עלַא ןיא ןרָאװעג טבעוװעגניירַא "ץולחח, רעד
 "ץולחה, רעד .ןרָאװעג ןריובעג-ייג טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,םוטנדיא ןשיליוּפ

 ,קלָאפ ןיא גנוגעווַאב-רעטעברַא ןַא ןרָאװעג זיא
 ןופ םירבח יד .םיפינס יד טנַאּפשעגניײא ךיוא ךיז ןבָאה קרעוו-שובכ ןיא

 רעד ןוא ,ךעלטעטש  ןייגכרוד ןעגנורעדנאו ערעייז ןיא ןגעלפ םיצוביק יד

 ןענעז םיפינס יד .ףינס-"ץולחה, ןקיטרָא ןיא ןעוועג זיא לעטשּפָא רעטשרע
 טגעלפ לייט ןטסערג םוצ ,סעיצנַאטסיסגנַאגכרוד עטשרע יד ןעוועג םורַא ױזַא
 ןפלעה טפרַאדעג ךיוא טָאה ףינס רעד .ןלַאקָאל-"ץולחה, יד ןיא ןפָאלש ןעמ
 ןוא .געװ רעייז ןצעזוצרָאפ ןכעלגעמרעד ייז ןוא סעקינצוביק עּפורג רעד
 ףינס רעד טָאה ,ןרָאװעג טרעבַארעד זיא ץַאלּפ רעד יו םעדכָאנ ,רעטעּפש
 ןלעטשוצ ךיוא לָאמטּפָא ןוא ,טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא ןפלעה רעדיוו טפרַאדעג

 ךס ַא .ץוביק ןופ םירבח עקירעביא יד ןעמוק ןלעוו'ס זיב ,םירבח ענעגייא ענייז
 ַא ןלעטשוצפיוא טייקכעלגעמ ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ןעזעג ןבָאה עכלעוו ,םיפינס

 בימ, :טקנוּפ םעד ןרעבָארעד וצ ץוביק ןטנעָאנ ַא ןפורסיורא ןגעלפ ,ץוביק
 ."לוביק א ןייז לָאז זנוא ייב ךיוא זַא ןליוו

 ,םיפינס יד ןופ טייוו שיפַארגָאעג ןעוועג רעירפ זיא סָאװ ,ץוביק רעד

 ,גנוגעװַאב רעד ןיא ןרָאװעג טבעװעגנײרַא ןוא ןטכָאלפעגניירַא רעמ ץלַא זיא
 ןוא ןדייל ,ןעגנורעדנַאװ ענייז ןיא ץובכיק םעד ןעזעג ךָאד ןבָאה םיפינס יד
 / .ןעגנוגנערטשנָא

 טכארבעג ךיוא ןוא טרעדָאפעג ןבָאה חרשכה רעד ןיא ןעגנורעדנע יד
 "רעד ַא ןרָאװעג רעמ ןוא רעמ ץלַא זיא טעברַא .םיפינס יד ןיא ןעגנורעדנע
 ףינס רעד טגעלפ ךעלטעטש ךס א ןיא .,םיפינס יד ןיא טרעװ רעשירעיצ
 ,םירבח ענייז ךרוד םרָאפ רעטריזינַאגרָא ןַא ןיא ןטעברַא עצרַאװש ןריפסיוא
 ערעדנַא עדעווטעי ןָאט רעדָא ןענַאגַאװ ןדָאלגָא ,ץלָאה ןקַאה ןײגסױרַא ןגעלפ ייז

 ךרוד ןרָאװעג טרעכָארעד זיא ץַאלּפ רעד ןעוו ,ןכַאמ ךיז טגעלפ סָאװ טעברַא
 רעבָא .ץוביק םוצ ןרעװ ןבעגעגרעביא טעברַא עצנַאג יד טגעלפ ,ץוביק ַא
 רעד טגעלפ ,ןטלאהעגנייא טשינ ךיז טָאה ץוביק רעד ואוו ,ךעלטעטש ךס ַא ןיא

 םעד ףיוא ךיוא .טייצ-וצ-טייצ ןופ ןטקנוּפ-סטעברַא ןרעבָארעד ןיילַא ףינס

 רעטסומ ַא ןרָאװעג ןענעז ןוא טכיירגרעד ליפ םיפינס עכנַאמ ןבָאה טיבעג
 -טטעברַא סלַא םירבח ענייז ןופ םענייא ףינס א רעביא טמענ טָא .ערעדנא רַאפ
 תוסנכה יד .ץוביק ןיא יו טקנופ ךַאז עקיזָאד יד טוט רע ןוא רעלייטרַאפ
 רבח ַא ףליהוצ לָאמטּפָא רעדָא ,גנוגעװַאב רעד רַאפ ןייג ךעלריטַאנ ןגעלפ
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 טרעכיײרַאב ףינס רעד ןזיא טייקיטעט רעקיזָאד רעד ךרוד .הלוע זיא סָאװ

 ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןטרעוו עשיצוביק טימ ,טלַאהניא ןקידעבעל ַא טימ ןרָאװעג

 ,רָאטקַאפ רעקידנריטנעמעצ ןוא רעשירעיצרעד רעקיטכיוו ַא

 (ןקָאלב) םיׂשוג ףניפ יד
 -סיזקע יד ןענעז עיצקַא:סגנורעבָארעד רעד ןופ גנַאג ןקידרעטייוו ןיא

 ַא ךָאנ .ןענָאיַאר עלַאירָאטירעט עטמיטשַאב ןרָאװעג (ןקָאלב) םישוג עקידנריט
 טנכיײצעגנָא רָאלק ןענעז ,ןלייט ענעדישרַאפ ןופ עיצַארגעטניא ןופ סעצָארּפ
 ,הירחש ,וָאסָאלק :ןענָאיַאר ףניפ ןעוועג ןענעז'ס .ןצענערג ערעייז ןרָאװעג
 ןענעז ןעגנוגעווַאב-טנגוי עמָאנָאטױא יד ןיא ןוא ,ווָאכָארג ןוא יח-לת ,ווָאכָארָאב

 "ךיעצה רמושה' ןופ םיצוביק יד ןופ ןדנַאברַאפ-סדנַאל יד ןרָאװעג טלייטעגסיוא
 ,"הינודרוג ,, ןוא (תוצובקה תירב)

 רעביא טײרּפשעגסיױא טאהעג ןיוש הרשכה יד ךיז טָאה 1922 רעמוז ןיא
 ,םירבח 2500 םורַא ןוא ןטקנופ 100 טימ -- ךעלטעטש ןוא טעטש

 זיא ןוא ,ןילָאװ ץנַאג רעביא טפַאשרעה ןיא טײרּפשעגסיױא טָאה ווָאסָאלק
 ךיוא ץוביק רעקיזָאד רעד טָאה ױזַא :םוחת ריא ןופ סױרַא ךיוא רעטעּפש
 ןױש טָאה רע ואוו -- ַאברעוװ ,אציװָארבמָאד ,ווָאסָאלק רעסיוא טרעבָארעד
 ,ַאצישזור ,ווָאיעשטאמ ,קצול ,לעװָאק ,אקילָא ךיוא -- ןטקנוּפ טַאהעג רעירפ ןופ

 ךיא רעטעּפש ןוא ,וָאלױװישזדַאר ןוא ןַאװעלק ,עטירָאלַאמ ןוא עוװַאדָאלוװ

 ,ןטקנוּפ קיצנַאװצ םורַא -- .וװ .ַא .א ץינעמערק ןוא קטסירב

 זיא טקנוּפ ןייא ןוא חטש ןסיורג ַא רעביא טײרּפשעצ ךיז טָאה "הירחש,
 ןטקנוּפ עקידרעירפ יד ןופ ,רעטעמָאליק רעטרעדנוה ןטייווצ ןופ טייוו ןעוועג

 יד ןיא טניואועג טָאה ץוביק רעצנַאג רעד .ןבילברַאפ טשינרָאג טעמכ זיא
 רע .ךעלטעטש ערענעלק ןיא ןעגנורדעגניירַא ךיֹוא רעטעּפש זיא ןוא ,טעטש
 שטיװעצַאװיא .ןירבָאק ,קסניּפ ,ענליוו ,שטיװָאנַארַאב ןיא ןטקנוּפ טַאהעג טָאה

 -נײרַא ןביוהעגנָא ךיוא ןעמ טָאה רעטעּפש  ,יינספיוא ןרָאװעג טרעבָארעד זיא
 .ןַאיצנעװס ןוא ענַאימשִֶא יו ,ענליוו ןבענ ךעלטעטש ןיא ןעגנירדוצ

 טימ עירָאטירעט עטיירב ַא טַאהעג ךיז רַאפ טָאה ?ווָאכָארָאב ץוביק,

 יד רעסיוא .דנַאל ןרעביא טײרּפשעצ ךיז טָאה רע ןוא ןטייקכעלגעמ עסיורג

 ןייק ןעגנורדעגנײרַא ךיוא רע זיא ,ווָאינדעכוס ןוא ץלעק ןיא ןטקנוּפ עטלַא

 ןוא ןבורג"ןלַארענימ ןיא ךייר ,טיבעג רעלעירטסודניא ןַא -- עיבמעלגאז

 טרעבָארעד ךיוא ייז ןבָאה ױזַא .,ַאװָארבמָאד ,ץיװָאטַאק ,ןידנעב ןייק ,ןטכַאש
 ייר ַא ךָאנ ןוא קינלעימכ ,קסנָאק ,שזדָאל טָאטש עלעירטסודניא עסיורג יד

 גנוטײרּפשסיױא רעקיזָאד רעד ןופ גנַאג ןיא ,ןלױּפ-סערגנָאק ןיא ךעלטעטש

 עקימורַא יד ןוא ץלעק ,ןּפורג עלַארטנעצ ריפ ןענַאטשטנַא ץוביק ןיא ןענעז
 טָאה סָאװ ,טיבעג-ןופצ ןיא עּפורג עגנוי ַא ןוא עיבמעלגאז ,שזדָאל ; ךעלטעטש

 .ןעמָאנ ןקיזָאד םעד ןגָארטעג ךיוא

 ,ענדָארג ןוא קָאטסילַאיב ןופ ןטנגעג יד ןיא טײרּפשעצ ךיז טָאה "יח לת,
 סָאד .םיצוביק ךס ַא ףיוא ןסױטשעגנָא סעצָארּפ ןקיזָאד ןיא ךיז טָאה רע רעבָא
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 קָאטסילַאיב ןיא .,וָאטסוגױא ,עשזמָאל ,ענדָארג ,קָאטסילַאיב ןיא טריסַאּפ טָאה
 ענדָארג ."ריעצה רמושה,, ןופ ץוביק ַא טימ ןעמַאזוצ ןבילברַאֿפ עּפורג יד זיא

 ךיוא ןוא ,עלַארטנעצ רעד ןופ לעפַאב ןפיוא ןזָאלרַאפ טהמעג "יח לת; טָאה
 ןעוועג זיא שינעעשעג סיורג ַא .ןיגקעװַא טזומעג ץוביק רעד טָאה עשזמָאל ןופ
 ,םיצוביק עשיצולח עעײמעגלַא יד טימ "יח לת, ץוביק ןופ גנוקיניײארַאפ יד
 ץוביק -- טנגעג רענעי ןיא טייהרעטרעדנוזעגּפָא טריטסיזקע ןבָאה עכלעוו
 ןַאמעינ ,עדיל ןיא ןעוועג םורַא ױזַא זיא *יח לת, ,"שבוכה, ןוא ?םיליּפעמ,
 הרוש ַא ךָאנ ןיא ןוא ץעלדעש ,וָאטסוגיױא ,קסיװָאקלָאװ ,שטָאלסיװס ,קָאטסילַאיב

 ,תוגולפ ערענעלק ןופ
 גנוגעװַאב רעד ןיא רעטסטלע רעד ,קָאלב רעשיצוביק רעטפניפ רעד

 ָאכָארג ,עשרַאװ ןופ טנגעג רעד ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה -- ןוָאכָארג שוג --
 ןופ געט עטשרע יד ןופ ,"ץולחה, ןופ ץוכיק רעטסטלע רעד ןעוועג ךָאד זיא
 ץוביק רעד טָאה ןרָאי ענייז ןופ לייט ןטסערג םעד רעבָא -- גנוגעװַאב רעד
 טימ טפַאשטריװ רעקידנעטשטסנלעז ןייז ןופ ןעמַאר יד ןיא טבעלעגסיוא ךיז

 וָאכָארג ךיוא טָאה שרַאמ-שובכ םעד ןופ ףוס םוצ רָאנ ,םירבח שענעגייא ענייז
 "יוא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,טּפַאשטריװ רענעגייא ןייז ןופ ןייגוצסיורַא ןבױהעגנָא
 -סױרַא ךיוא טָאה ןוא ,עשרַאװ ןיא טעברא ענעגנודעג ןברעוורעד ,ןרעטיירבוצ
 "ןײרַא ייז ןענעז יױזַא .טנגעג רעד ןיא סעיציזַאּפ ןרעבָארעד וצ ןּפורג טקישעג
 ,דגֲא ,א ָאנַאכעשט ,קסוטלופ ,ןימָאלָאװ ןייק ןעגנורדעג

 רעשיצולח רעד ןופ סעיצַארטנעצנַאק עסיורג ףניפ יד ןעוועג ןענעז סָאד
 טָאה סָאװ ,טַאירַאטערקעס ַא טָאהעג טָאה קָאלב רעדעי ,ןליױּפ ןיא הרשכה
 "ערקעס רעד .קָאלב ןשיצוביק םעד ןופ טקנוּפ ןלַארטנעצ םעד ןיא טריטמַא
 רעד טימ ןריפנָא טגעלפ ,ןּפורג עלַא טימ טקַאטנָאק ןיא ןייטש טגעלפ טַאירַאט
 א קרעו"הרשכה ןופ גנורעטיירבסיוא רעד טימ ,טייקיטעט-סגנורעבַארעד

 קידנבעג ,ןעגנואיצַאב עקיטייזנגעק ןופ ןעמעלבָארּפ עלַא טימ ןקיטפעשאב ךיז
 ,ףליה ןוא סעיצקורטסניא עקירעהעג יד ןּפורג יד

 עילַאװכ רעטמערוטשעצ רעד ןופ קילבנָא ןיא
 סָאװ ,הילע ןופ ָאפמעט םוצ טסַאּפעגוצ ךיז טָאה גנוגעװַאב-"ץולחה, יד

 טרעלענשרַאפ טָאה ןוא טרעדָאפעג טָאה דנַאל סָאד ,ןגייטש ןיא ןטלַאהעג טָאה

 ,הרשכה יד .הרשכה יד טקרַאטשרַאפ ןוא טרעדָאפעג טָאה הילע יד ןוא ,הילע יד
 ןענעז ןרָאטקַאפ עלַא יד טא ,םיפינס יד ןופ ןשטנעמ טגנַאלרַאפ טָאה ,רעדיוו
 יד ןופ ַאּפמעט םעד טרעלענשרַאפ ןבָאה ןוא ןדנובעג ןוא טּפינקעג ןעוועג
 .ןשינעעשעג

 רעסיורג ןיא ןעועג (1922--1933) רָאי םענעי ןיא זיא גנוגעוװַאב יד
 לָאמַא טימ םיצוביק יד ןֹופ ןעמונעגסױרַא טָאה "לוידעשע רעדעי .גנונַאּפש
 ,הילע וצ ןטיירגוצ ךיז סױרַא ןגעלפ ייז .םירבח רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה

 טגנַאלרַאפ קידנעטש טָאה "ץולחח; וכֹרמ רעד .לָאמַא טימ רָאנ ,זייוונּפורג טשינ

 טפרַאדעג טָאה'מ .הילע רַאפ טיירג ןייז וצ ידכ ,רָאפסױרַא ןקידלַאב רעייז
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 -וביק יד טזָאלרַאפ ןבָאה עכלעוו ,םירבח יד ןטערטרַאפ טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ןופ סעיציזָאּפ-הרשכה יד ןרילרַאפ ֹוצ טשינ ידכ ,םירבח ערעדנַא טימ ,םיצ
 ,ץוביק

 לָאצ עשיטקַאפ יד יוװ הילע וצ ןטיירגוצ ךיז ןגעלפ םירבח רעמ ליפ
 ןרעוו טצונעגסיוא קידנעטשלופ לָאז עטָאװק יד זַא ,ןרעכיזרַאפ וצ ידכ ,םילוע

 הילע יד עכלעוו בילוצ ,ןטייקירעווש עלעיצנַאניפ רעדָא עשידירוי ןופ לַאפ ןיא
 ןענעז ןשטנעמ רעטנזיױוט .ןטלַאהעגפױא ןרעװ טגעלפ ןשטנעמ לייט ַא ןופ
 ךיוא ןענעז םעד רעסיוא .םיפינס יד ןֹופ טרעדָאפעגסױרַא ןרָאװעג רעבירעד
 ןיא םָארטש רעד ןוא ,טעברַא רעמ ץלַא ןעוועג זיא'ס ,םיצוביק יד ןסקָאװעג
 ןרָאװעג זיא רָאנ ,הילע ןופ געט יד ןיא זיולב טשינ ןעגנַאגעגנָא זיא םיצוביק יד
 יד ןיא ןרָאװעג טרעדָאפעגסױרַא ןענעז שדוח ןדעי .גנוניישרעד עקידנעטש ַא
 ,םירבח עיינ רעטרעדנוה םיצוביק

 יד סָאװ ,גנורעטיירבסיוא ןוא סקואוו אזַא ןופ געט ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס
 ןריפנָא טפרַאדעג טָאה *ץולחה, רעד ןוא ,ןעזעג טשינ לָאמנייק טָאה גנוגעוַאב
 רעד טימ ,סעמַארגעלעט ןעמוקעגנָא ןענעז י"א ןופ ,סעצָארּפ ןקיזָאד םעד טימ
 .ןריולרַאפ ןעייג רעצעלּפ-סטעברַא לייוו ,הילע יד ןרעלענשרַאֿפ וצ גנורעדָאפ

 ןקע עלַא ןופ סעמַארגעלעט ןעמוקעגנָא ךיוא ןענעז טייצ רעבלעז רעד ןיא
 רעלענש סָאװ ןקיש וצ גנורעדָאפ רעד טימ םיצוביק"הרשכה יד ןופ ןליוּפ
 ןרעו ןריולרַאפ ןענָאק רעצעלּפ-סטעברַא ךס ַא לייו ,הרשכה ףיוא םירבח
 ,לארשי ץרא ןיא סעיציזָאּפ-סטעברַא יד זיולב טשינ .ןשטנעמ ןיא לגנַאמ ןבילוצ

 ןעוועג ןענעז תולג ןיא הרשכה רעשיצולח רעד ןופ סעיציזָאּפ יד ךיוא רָאנ
 הילע יד יוװ ױזַא טקנוּפ ןֹוא .גנורעטיירבסיוא ןוא סקואוו ןופ סעצָארּפ ַא ןיא
 ,גנוקיטעּפשרַאפ טימ ןוא ןטייקירעװש טימ ןעמוקעג זיא לארשי ץרא ןייק
 ןקיש ןטימ ןעוועג ךיוא זיא ױזַא ,"ןלוידעש; עטשרע יד ןיא ךעלכעזטּפױה
 -פיוא ןבָאה געט עקיזָאד יד .םיצוביק-הרשכה יד ןיא םיפינס יד ןופ םירבח
 זכרמ רעד זיא לָאמטּפָא .גנוגעװַאב רעד ןופ ןטײקכַאװש:טּפוה יד טקעדעג
 יד ןופ לטירד ַא ןוליפַא ןקידירפַאב וצ עגַאל רעד ןיא ןעוועג טשינ "ץולחח;
 ,ןטייז עלַא ןופ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ןעגנורעדָאפ

 ,גנוגעוַאב רעד ןופ ןעייר יד ןיא טליפעג ךיז טָאה סָאװ קורד רעד רעבָא
 ןסיורג םעד ןפורעגסיורַא טָאה קורד רעקיזָאד רעד .ןטַאטלוזער טכַארבעג טָאה
 ,סַאג רעשידיא רעד ןופ ץרַאה ןופ םָארטש ַא -- םירבח עיינ ןופ םָארטשוצ
 ,טנגוי רעשירַאטעלָארּפ ןופ םָארטש ַא ,ןטכיש-סקלָאפ ענעדישרַאפ יד ןופ
 .ךעלרעהפיואמוא ןסקָאװעג ןענעז םיפינס יד .תולד ןשידיא םענופ רעדניק

 ,הרשכה ףיוא ןרָאװעג טרעדָאפעגסױרַא םירבח רעטנזיוט ןענעז שדוח ןדעי
 ,"ץולחה, וכרמ ןכרוד ןרעו טכעלטנפערַאפ שדוח ןדעי ןגעלפ סָאװ ,ןרעפיצ יד

 -הרשכה לָאצ רעד ןופ ןוא םענרַאפ ןופ סקואוו ןטימ .דנשַארעביא ןעוועג ןענעז
 גנוגעװַאב יד טלָאװ .ןטייקכעלגעמ-סמַאנפיוא יד ןסקָאװעג ךיוא ןענעז ןטקנוּפ
 רעד טלָאװ ,םיצוביק-הרשכה יד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ףיוא ןפורעגּפָא רעמ ךיז
 .רעסערג ןעוועג ךיוא ןרעפיצ יד ןיא סקואוו

 בייהנָא ןיא ןוא טנזיוט ייווצ יד ןגיטשעגרעבירַא טָאה 1922 רָאי סָאד
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 גנולייצ רעד ןיא .טנזיוט ןטירד םוצ טרעטנעענרעד רעפיצ יד ךיז טָאה 2
 הרשכה יד ןיוש טָאה ,לירּפַא ןטשרע םעד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ
 טרעוו רָאנ ,ףיוא טשינ טרעה טקואוו רעד ןוא .טנזיוט ןטפניפ םעד טכיירגרעד
 ךָאנ ןכָאװ סקעז יד ןיא .טייקלענש רעקידנשַאררעביא ןַא טימ רעסערג ץלַא
 יד ןיא ןוא ,םירבח 2240 רעביא ףיוא הרשכה יד טמענ לירּפַא ןטשרע םעד
 טנזיוט ןביז בורק טלייצעג ןיוש םיצוביק יד ןבָאה ןלַאװ-סערגנָאק ןופ געט
 .רעדילגטימ

 םינמיס ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה סקואוו ןקיזָאד םעד ןופ בייהנָא ןיא ןיוש
 ןרָאװעג זיא גנוגעװַאב רעד ןופ רעטקַארַאכ-ןסַאמ רעד .הפוקת רעיינ רעד ןופ

 ןענעז םיצוביק יד ןיא םָארטש ןטימ ןעמַאװצ .רעטלוב ןוא רערָאלק ץלַא
 "טּפיוה סָאד .עטקיטייװעגנָא ןוא עברַאה לָאמטּפָא ,ןעמעלבָארּפ ןענַאטשטנַא
 ןוא םָארטש-ןסַאמ ןקיזָאד םעד ןשרעהַאב וצ ױזַא יו ןעוועג זיא םעלבָארּפ
 קיטיוג ןעוועג ןענעז םעד וצ .גנוגעוואב רעד ןופ ףוצרּפ ןשיצולח םעד ןטיהּפָא
 יװ סָאמ רעבלעז רעד ןיא ןסקַאװעג טשינ ןענעז תוחוכ עקיזָאד יד ןוא ,תוחוכ
 רעד ןיא טלגיּפשעגּפָא סָאד ךיז טָאה לעיצעּפס ,גנוגעוואב יד ןסקַאװעג זיא'ס
 ,הרשכה

 "רוטלוק ןוא עכעלטפַאשטריװ יד :חטש ןטיירב א רעביא גנוטײרּפשעצ יד
 עכלעוו ןופ ,ןטקנוּפ עשיצוביק רעטרעדנוח ןופ ןשינעפרעדַאב עכעלטפַאשלעזעג
 -םירבח ןרעטלע ןייק ןֹוא עיצידַארט עשיצוביק ןייק טאהעג טשינ ןבָאה לייט ַא
 ןרָאװעג טכיירגרעד ןענעז עכלעוו ,ןטרעוװ יד רעטייוו ןצנַאלּפרַאפ לָאז סָאװ ,ןרעק
 -םירבחה םעד ןיא ןעגנורעדנע עקידנעטש יד :הפוקת רעקידרעירפ א ןיא
 ןפַאשעג טָאה ץלַא סָאד -- היל רעד בילוצ םיצוביק-הרשכה יד ןופ דנַאטשַאב

 -נערטשנַא ערעסערג וצ גנוגעוואב יד טעטכילפרַאפ טָאה ,ןעמעלבָארּפ ערעווש

 ןוא רעלענָאיצַאינַאגרָא רעד ןיא ןדָאטעמ עקיסַאּפ ןעניפעג וצ ןוא ןעגנוג
 ,טעברַא רעשירעיצרעד

 םרוטש ןקידנעמוקנָא ןופ קילבנָא ןיא תוירחא ןוא גרָאז ןופ ליפעג ַא
 .גנוגעוואב עשיצולח יד ןעמונעגמורַא טָאה

 רעד ףיוא קסירב ןיא ןעמוקעגרָאפ ןַאד זיא סָאװ ,רָאפנעמַאזװצ ַא ףיוא
 עלַא ןופ רעייטשרָאפ ןפָארטעג ךיז ןבָאה ,"ץולחה; וכרמ ןופ ןיטַאיציניא

 רעכעלטייהנייא רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא טרָאד ."ץולחח/, ןופ ןקָאלב-הרשכה

 יד ןופ הרשכה רעמָאנַאטױא רעד רעטיוא) הרשּכח רעשיצולח רעד ןופ ץוביק
 יד טמָאקלָאפרַאפ טָאה סָאד ."יללכה יצולחה שוגה, -- (ןעגנוגעװַאב-טנגוי

 זַא ,טליפעג טָאה'מ .הרשכה ןופ טיבעג ןפיוא גנוגעוואב רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד
 טעװ סָאװ ,גנוגעװַאב רעד רַאפ שינעפרעדַאב עקיטכיו:סנבעל ַא זיא סָאד
 קירעהעג יו ,תוחוכ עטצענערגַאב עריא ןצונוצסיוא לענַָאיצַאר ןכעלגעמרעד
 עקידתופתושב ןפַאש ,םיצוביק יד ןופ ןטפַאשטריװ יד ןרירטנעצנָאק ןוא ןטכיר
 סעיצוטיטסניא עויטקעלָאק ןוא טעברַא רעוויטקורטסנַאק רַאפ סעסַאק-רָאּפש
 עשירעיצרעד-רוטלוק עקידתופתושב ַא ןריפנָא ןוא ,ףליה רעקיטייזנגעק רַאפ
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 -עגלַא ןופ טַאירַאטערקעס ַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא'ס .טעברַא-סגנורעלקפיוא
 ,ןוָאכָארג ןיא טרָא-ץיז ןטימ קָאלב םעניימ

 רעקיצנייא רעד טעמכ ןוא רעטשרע רעד ןעוועג זיא וטפיוא רעקיזָאד רעד
 ךיז ףיוא טָאה טסַאל-טּפוה יד .גנוגעווַאב-"ץולחה, רעכעלטלעװלַא רעד ןיא
 -לופ טייטש סָאװ גנוגעווַאב-טנגוי יד סלַא ,"ריעצה ץולחה, רעד ןגָארטעג

 רעלַארגעטניא ןַא סנייז סלַא ךיז טכַארטַאב ןוא "ץולחה, ןופ תושר ןיא קידנעטש
 ,לייט

 עטכישעג רעד ןגעוו ןכירטש -- ןעגנונעכייצרַאפ עכעלטע זיולב ןענעז סָאד

 ךיז טָאה ןוא ור ןייק טַאהעג טשינ טָאה סָאװ גנוגעװוַאב ַא ןופ געוו םעד ןוא
 ,טכיירגרעד טַאהעג טָאה יז סָאװ םעד טימ טנגונַאב טשינ לָאמנייק

 רעקילדנעצ ןפורעג ךיז וצ טָאה סָאװ חוכ ַא ןענַאטשעגפיױא זיא סע
 ,ןייגרעטנוא טשינ לָאמנייק טעװ סָאװ וטפיוא ןַא :עכעלטנגוי רעטנזיוט

 רעטרעדנוה וצ ענלצנייא ןופ .גנוגעווַאב רעד ןופ געוו רעד ןעוועג זיא ַאזַא
 ןַא ךרוד טײלגַאב .רעטנזיוט רעקילדנעצ ןוא רעטנזיוט וצ רעטרעדנוה ןופ ןוא

 ןבעל ןיא קילגמוא ןסיורג םעד ןופ קילבנָא ןיא גנונַאּפש רעכעלרעהפיואמוא
 ןעגנורדעגכרוד ,לארשי ץרא ןיא ןשינעפרעדַאב יד ןופ קורד םעד ןוא קלָאפ ןופ
 ,קרעוו ןצנַאג םעד רַאפ תוירחא ןופ ליפעג ןטימ

 ןענעז רוד םענופ ןשינעפרעדַאב עסיורג יד ןופ עלדַאװָאק רעד ףיוא
 רעד ןייז ךיוא טעװ ױזַא ןוא .קרעװ םענופ םילכ יד ןרָאװעג טדימשעגסיוא
 ,גנוגעװַאב רעד ןופ גנַאג רעקידרעטייוו

 (1937 ,םילשורי ,"רעונה יכרד,)

 ש י 1 יי ב

 רעגייטש-סנבעל ןשיצוביק ןופ

 ?סקַא ןפיוא סרעמע יד טימ

 : טגרָאז ץלַא .הצובק רעד ןיא טייקכעלמייהמוא .טײקיזָאלסטעברַא .ןעור ןקַאטרַאט יד
 ?רעטײװ ןיײז טעװ סָאװ ?טעברא ןעמ טמענ ואוו

 .טשרעהאב ןעמעלַא טָאה הצובק רעד ןופ םויק ןֹראפ הגאד יד :

 ? ץעגַאל רעד ןופ סיורא ןעמ טכירק יװ : טרעלק םלוצ ,החיש

 ;ןזָאלרַאפ טשינ לָאמנייק זנוא טעװ ,עסַאמ יד ,יז ,עסַאמ רעד וצ ךיז ןדנעוו : לאיחי
 ,זנוא טײטשרַאפ עסַאמ יד

 רק .1

 עכלעזא :טרעיודאב רענייא .טריטנעמָאק ןעמ ןוא טנעייל'מ ,ןלַאקָאל יד ןיא תועדומ

 ? םעד וצ ןגָאז טלעװ יד טעװ סָאװ -- .רעסַאװ ןּפעלש רעדניק עלעדייא
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 ,..ןלַאפ "קירעדינ, יוזא ןלָאז ןשטנעמ זַא ,ןוָאלרעד טשינ רָאטימ : רעטייווצ א

 רעסַאװ ַאד ןיאס, .ןפיוה יד רעצביא סנסַאּפ טימ עטלאנשעגמורא םירוחב םורַא ןעייג

 ךָאד ןענעז סערדַאיװ טרעייא, -- .סערדאיו יד וצ הרבח ךיז ןּפָאכ ."ןייג, -- ? "ןגָארט וצ

 ! "רעסַאװ ךָאד ריא טפראד ,קידייל

 קירעדינרעד יוזַא ךיז טלָאז ריא זא ,ןעז טשינ ןָאק ךיא ! ןייג 1 ןייג -- 

 ! גנוביוהרעד ! גנוביוהרעד -- רנאש ןייק טשינ ןיא טצברא ! קיטכיר טשינ --

 ,(1933 רַאורבעפ ,3 "טייהיירפ רעזנוא,)

 קסמָאדַאר

 1933 טסוגיױא ןיא ןלױוּפ יא הרשכה יד

 ןט20 ןופ "דיתעה; ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה ןליוּפ ןיא "ץולחה, זכרמ רעד

 טריפעגכרוד טָאה רע סָאװ עטעקנַא רעד ןופ ןטַאטלוזער יד 1933 טסוגיױא

 -חוחוכ יד טימ זנוא טנעקַאב עלעבַאט יד ,ןליוּפ ןיא תוגולּפ"הרשכה יד ןשיווצ

 :"ץולחה;/ ןיא ןפורג ענעדישרַאֿפ יד ןופ ןשינטלעהרַאפ

 לוכה ןס תורבח לָאצ םירבח לָאצ תונולפ לָאש  שוג ןופ ןעמָאנ

 215 10 225 12 ןוָאכָארג

 118 200 738 43 װָאסָאלק

 239 222 57 20 הירחש

 660 249 1 23 יח לת

 112 290 023 40 בוכורוב

 2075 11 2524 1238 יללכ שוג ןיא ה"ס

 180 80 7270 48 ריעצה רמושה

 245 15 10 26 הינודרוג

 107 26 81 9 ןיקתיו זוכיר

 19 3 16 1 הדובעו תד

 5806 2315 2801 222 לוכה ךס

 ערעייז טייצ ןיא ןלעטשוצוצ ןזיװַאב ןבָאה תוגולפ-הרשכה עלַא טשינ

 טשינ ןבָאה תוגולּפ סנעמעװ םירבח יד ןענעכערוצ לָאז ןעמ ביוא .תובושת

 יד ןוא 235 תוגולּפ לָאצ ענײמעגלַא יד טפערטַאב ,תובושת ערעייז טקישעגוצ

 ןיא ;1600 ריעצה רמושה ןיא }4875 יללכ שוג ןיא ןופרעד ,7227 םירבח לָאצ

 ,27 "הדובעו תד, ןיא ןוא 287 ןיקתיו זוכיר ןיא ; 445 הינודרוג
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 ק ָא ס ַא ב .מ

 ווָאסָאלק רָאי ןעצ
 (ןעגנורעייפדווָאסָאלק יד ןוצ טרָאוװריפניירַא ןַא)

 .ןָאסָאלק רָאי 10 :גנוגעװַאב רעזנוא ןופ עטכישעג רעד ןיא עטַאד ַא
 עלעטעטש עקיצנַאמיציּפ ַא -- שייוג ףיוא ךיז טביירש סע יוװ --- ווָאסעלק

 -עּפש ןוא ,טרָא-סגנוקישרַאפ ַא -- לָאמַא .ןילָאװ ןוא עיסעלָאּפ ןופ לובג ןפיוא

 .ןבעל שירַאטעלָארּפ טעילַאװכעצ ַא ןופ טרָא ןַא ןיוש --- רעט

 -טסופ ןופ םיצולח עּפורג ַא רעהַא ןעמוקעג קירוצ רָאי ןעצ טימ זיא
 ,ץוביק םוצ עמַאמ:-עטַאט ןופ ,ןײרַא ײרעקַאװניטש רעד ןיא ךיילג סַאּפ-ןוא
 ןפיוא ןעמוקעג .גייווצ-עיצקודָארּפ ןרעמירּפ ןיא *טפַאשטריוו רעשידיא, רעד ןופ
 לע םינבא יבצוח ץוביק; ןופ דוסי םעד טגיילעג ןוא --- לארשי ץרא ןייק געוו
 :ןעגנוזעגסױרַא םעד ןופ טָאה ץלָאטש ליפיוו .,"ווָאסעלקב רודלּפמורט ףסוי םש
 ןעגנולקעג טָאה טייקרעכיז ןוא טייקטסעפ ַא רַאפ סָאװ טימ .,"םינבא יבצוח;
 -- --- רָאדלעּפמורט ףסוי -- םינבא יבצוח :ןעמָאנ רעגנַאל רעד

 ןבילבעג ,ןרָאװעג ןסעגרַאפ יו ןעמָאנ רעגנַאל רעד זיא טייצ רעד טימ

 ,וָאסָאלק : לָאבמיס ,ץרוק ,ףרַאש ,טרָאװ ןייא זיא
 רעטרעדנוה .ץוביק רעשירַאטעלָארּפ רעסיורג רעטשרע רעד --- ווָאסָאלק

 יד ףיוא עמוג יד טימ (טעברַא ןַא רַאפ סָאװ ייב ןוא) טעברַא רעד ייב הרבח
 עזיולב ןיא; ,דיל רעװָאסָאלק ןטכע םעניא ךיז טגניז'ס יװ ,ןָאטעגנָא ,סיפ

 טייצ תישארב זיא סע -- הביבס רענרענייטש רעקימורַא רעד ןיא ,?סעטַאמש
 -ָאלק;ע ַא ,י"א ןייק געוו ןפיוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיא רעיינ רעד ןופ
 ןגעוו רענילָאװ עלַא ףיוא ןיוש םיא טנעקרעד ןעמ ,רבד"םש ַא טרעוו "קַאיוװָאס
 רעד טימ ןוא טשודיחרַאפ -- גיוא רעטכער רעד טימ ,םיא ףיוא טקוק ןעמ ןוא
 ,רעהַא גיוא ןייא טימ --- ןדיא קידנעטש ןקוק'ס יװ ,לוטיב טימ -- רעקניל
 ,ןיהַא --- רעטייווצ רעד טימ

 הרשכה רעד ףיוא טקוקעג טָאה סָאװ ,ץוביק רעטשרע רעד -- ווָאסָאלק

 רעבירעד ןוא ,י"א ןייק געוו ןפיוא ןבעל-רעטעברַא םוצ גנַאגרעביא ןַא ףיוא יו
 ,קידנעטש --- רעבירעד ןוא : ןעמַאווצ ,בוט-םוי ןוא ןכָאװרעדניא ,קידנעטש --
 ךַאז ןיק -- רעבירעד .ץוביק ןיא ,טײהקנַארק רעד תעב ןוא טייהרעטנוזעג
 ."םענייק טשינ ןפרַאד רימ ,טשינרָאג ָאד ןבָאה רימ, -- םייה רעד ןֹופ טשינ
 ידכב טפרַאדַאב ןעמ טָאה "תוירזכא; ליפיוו ,לרוג ןייא ,םוקסיוא-טסבלעז ---
 "טנַא ,וָאסָאלק ןיא ןעגנאהעג עקַאט זיא !םענייא ןדעי ןיא ןצנַאלפוצנייא סָאד
 ןיוש רעטעּפש) ןטימ ,תכורּפ ַא יװ ,טנווייל טיור ַא ,גנַאגנײרַא םעד רעביאנגעק
 התואיצמב תירזכא תירבעה תויצולחה, :טפירשפיוא (ןטריּפָאק ןעמעלַא ךרוד
 יה ,"התוהמב האלפנו

 ָאטשינ ,םיוב ןייק ָאטשינ זיא'ס ואוו ,ןדָאב םענרעגייטש םעד ףיוא ,ָאד
 סָאװ ,טעברַא ןוא ,רוטַאנ טשרעהַאב סָאװ ,חוכ-רעטעברַא רעבָא ,לזערג ןייק
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 ,"תוירזכא; ַאזַא ןסקַאװטיױא טנָאקעג טָאה --- ןעמַאװצ טדימש ןוא טקינייארַאפ

 עסיורג יד -- טיײקשירבח עקידלרוג ,עפיט ךיז טימ טכַארבעג טָאה סָאװ

 ןגױא יד סיוא טקוק ,ריד ףיוא טרַאװ סָאװ ,טייקשירבח יד טָא ,טייקשירבח

 רבח א ןעמוקעג זיא .ךיז ייב ןבָאה ןעמעלַא ליוו סָאװ ,ריא וצ ןעמוק טסלָאז

 ַא/ .קירוצ טשינ םיא ןעמ טקיש וָאסָאלק ןיא -- זכרמ ןופ רושיא ןַא ןָא

 טליופ רבח ַא 71 ןעמענפיוא טשינ םיא רימ ןלעוו --- זנוא וצ ןעמוקעג זיא רבח

 גנַאל יו ןעז רימָאל ,אברדא .טשינרָאג םיא טגָאז ןעמ --- טעברַא רעד וצ ךיז

 סָאװ טפַאשלעזעג רעד ןיא קינסַאּפ"ןוא-טסופ ַא ןציז ןביילב ןענָאק טעװ רע

 :ףָארטש עטסערג יד -- טקידניזראפ ךיז טָאה רבח ַא .טעברַא ןוא טשיור

 ,ןטעברַא טשינ ןוא ןסע ,טנוזעג ןייז רע לָאז ,ױזַא .טעברַא ןַא םיא ןבעג טשינ

 םעניא קילבוּפער-רעטעברַא רעד ןיא טשרעה סע ןביולג רעקיטכיל ַא רַאפ סָאװ

 ויאס !טּפַאשלעזעג-סטעברַא רעד ןופ חוכ םעניא ,טעברַא רעד ןיא ,ןשטנעמ
 ץרא ןיק געװ ןפיוא גנוגעואב רעטעברַא רעשידיא רעיײנ א ןופ תישארב

 ,ןגרָאמירפ זיא'ס .לארשי

 רעדיוו) ָאד :טגָאװעג טָאה וָאסָאלק ןוא ,ןליו טַאהעג טָאה ווָאסָאלק
 טעבראעג ןוא טבעלעג ןבָאה (ןליופ ןיא עובק ץוביק ןטשרע םעניא לָאמַא

 ,תברועמ הרשכה -- טנייה סע טפור ןעמ .םירמוש -- ךיוא טייצ עגנַאל ַא

 ןפרַאד סָאװ ,טנגוי עשידיא ,טנגוי :טושּפ ןסייהעג סע טָאה ווָאסָאלק ןיא רעבָא
 ָאד ןוא ?טשינ סָאװרַאפ ,ןעמַאזוצ טשינ סָאװרַאפ ,רעטעברַא ןרעוו ןליוו ןוא
 ןוא ?קיגעטַארטס ערעכעה, ןעוו ,גָאט רעד .ןעמַאזוצ ןייז טלָאװעג ךיוא ןעמ טָאה

 רערעווש ַא ןעוועג זיא ,וָאסָאלק ןופ םירמוש יד "ןגיוצעגקירוצ; ןבָאה ןגעטַארטס
 װָאסָאלק רַאפ גָאט רעכעלנייּפ ַא ןוא ,ענעגיוצעגקירוצ-גנַאװצ טימ יד רַאפ גָאט
 ןוא טעברַא ןופ הוכ םעניא גנושיוטנא עסיורג עטשרע יד ,טכוד ריִמ ---

 -- = ןסילשוצנעמאזוצ טפַאשלעזעג-סטעברַא

 -עלָארּפ ןשידיא-טשינ ןקיטרָא ןטימ טבעלעג :טומ טַאהעג טָאה וװָאסָאלק

 םעד טרעיפעג םיא טימ ןעמַאװצ ,ןדנוכעגסיוא םיא טימ ןעוועג ,טָאירַאט

 ףימ .טקיירטסעג ,ףמַאק ןיא ןעגנַאגעג םיא טימ ןעמַאזצ ןוא ,יַאמ ןטשרע
 קיירטס רעד ןעוו ,ןעמוקַאב ווָאסָאלק טָאה ּפַאלק ןטיורג ןטייווצ םעד זַא ,טכוד

 ,סעקַאיװָאסָאלק עקיביולג יד ,ייז ןוא ,לייט ןייא תבוטל ןרָאװעג טצונעגסיוא זיא
 סָאװ ,ןדָאב ןטנַאקַאב םעד ףיוא ןטָארטעגפױרַא זיא'מ .ןסיוא ןבילבעג ןענעז

 ,גנורַאפרעד ,טייקכעלקריוו : טסייה

 ,םינינב עיינ ייווצ רַאפ דוסי םעד טגיילעג  ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה ווָאסָאלק

 "רַאפ טשינ ףרַאד ,ןטָארטַאב לָאמנייא ןענעז ןדיא ואוו ,ץַאלּפ-סטעברַא רעד לייוז

 עיצַאזיװיטקודָארּפ יד .ןָא טמוק עטייווצ ַא -- קעווַא ךַאװ ַא ,לָאמנייק ןרעוו טזָאל

 ןגיל .ךיז רַאפ ןבָאה בוטש ַא יז לָאז ,טייצ רעגנַאל ,רעגנַאל ַא רַאפ ךַאז ַא זיא

 -= -= ןוקית רעייז ףיוא ןטרַאװ ןוא ןטנעמַאדנופ יד

 טלָאװעג ךיז טָאה טָא :גנוטסעמרַאפ -- קידנעטש ןעוועג זיא ווװָאסָאלק

 ךיוא ןגרָאז טלָאװעג רָאג יז טָאה טָא ,ץוביק ןיא ןבעל-החּפשמ ןופ ןגָארּפ ןזייל

 ענעביוהעגפיוא-ךיוה יד ןעוועג זיא'ס .ץוביק ןיא םירבח ענעמוקעג-קנַארק רַאפ
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 רַאפ ,ךס ַא רַאפ עקיצניװ ךרוד ןרָאװעג ןטָארטעג זיא סָאװ ,געו רעד .,ןָאפ
 -- -- ןעמעלַא זנוא

 ךס ַא .ןַאמ טנזיוט טכַא .סיורג גנוגעװַאב עשיצוביק יד ןיוש זיא טציא
 ,תועיבק -- םיצוביק בור'ס ןיא .עשירבח ,ענעפָא ,עסיורג ןַארַאפ םיצוביק
 ןיוש ןענעז ,טכַארבעג טָאה ווָאסָאלק סָאװ ,ןטרעוװ יד ןופ ךס ַא .טײקידנעטשַאב
 ןוא ןלייט ערעדנַא ןיא ,גנוגעווַאב רעצנַאג רעד ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגרעביא

 סָאװ ,רָאטקערָאק ןטינעג ןטלַא ןופ ןוויטקערָאק עכעלנייּפ ,ערעווש טימ רעטרע
 ,ןבעל : טסייה

 רעסעילָאּפ יד ןופ טײרּפשעצ ןוא טייזעצ טנייה זיא ןיילַא ווָאסָאלק ןוא

 ַא זיא -- ֹווָאסעלק ,טס יד ןוא ,גרעב-ןטַאּפרַאק רעװָאסָאק יד זיב סעטָאלב
 -- אמתסמ םיצוביק עלַא יו ,ץוביק רעכעלנייוועג

 ,"ץולחה, ןצנַאג ןכרוד ןרעוװ טרעייפעג ףרַאד ָאסָאלק רָאי ןעצ רעבָא
 ,גנוגעווַאב רעצנַאג רעזנוא ךרוד ,י"א ןיא ןוא ָאד גנוגעוװַאב רעשיצוביק רעד ךרוד

 ,(1934 לירּפַא ,81 "טרָאװ סָאד)

 וועל ם ה ר ב א

 לבוי ןקירָאיןעצ םוצ -- ווָאסָאלק

 ,געט עטייוו ןופ ןייש ןיא טציא ריד עז ךיא

 -- גנאלק רעביל ַא רימ רַאפ זיא ןעמָאנ ןייד

 געוו ןייד טײרּפשעגסױא זיא רעטנזיוט רַאפ : סייוו ךיא

 .גנאזעג ןכעליירפ ןופ ןוא טעברַא ןופ

 ,דנַאל סנלױּפ ןיא עקניניילק א עלעטעטש א טזיב

 ; םיירב ןוא טייוו ןסקָאװעצ ךיז ןעמָאנ ןייד זיא ךָאד
 םי רעביא ,רעדנעל רעביא

 ,דיירפ ןוא גנונעפָאה ןעמַאנ ןייד טננערב

 ,ריד ןיא ךיז טקיטלַאטשעג רוד רעיינ א

 -- םטכיל טימ ריד ןופ ףיוא טייג רוד רעיינ א

 רימ ףיוא טלַאפ ןטייקטייוו עטייוו ןופ

 .טכיזעג ןיימ ףיוא טייקכעלרעה ןייד
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 בייל ןיא רימ ייב טליּפשעצ ךיז ווָאסָאלק טסָאה
 ,םימעג ןיימ ןיא ךיז ןעגנוזעצ טסָאה ןוא
 ,ביײרשַאב : טסטעב וד רעה ךיא
 ! ךיל ןיא גניזַאב

 ריד ןנַארמענכרוד ךיא בָאה רענייב עניימ ףיוא

 .רָאי עקידכעלייק עלופ יירד

 -- ריֿמ רעלעה ןייד ןיא ןיירא ןיב ךיא

 .רָאו רעיורג רערעווש ןופ

 ןייש רעלעה א יו רימ ןיא ןטכיולעגפיוא וטסָאה --- טציא ןוא
 ,מולב ןיימ ןיא ןעגנוזעצ ךיז ןוא
 ,ןיירא ריד ןיא טייג סָאװ םעד זיא ליואוו
 ! םוג ןוא םיא זיא ליואוו

 (1934 ,10 "טייהיירפ רצזנוא;)

 םמ ָאר אז .ׁש

 ײרעכערבניטש רעד ןיא

 א

 רָאי רָאּפ עטצעל יד ןיא רָאנ סָאװ ,סניילק ַא --- לטעטש ַא זיא ווָאסָאלק
 ןופ טײטשַאב סע .עיצנַאטסיזַאב רעד ליב טרַאה ןרָאװעג טיובעגפיוא סע זיא
 ןדיינש ,לעלַארַאּפ ןפיול סָאװ ,ךעלסעג עקיטייז רָאּפ ַא ןוא סַאג-טּפױה עגנַאל ןייא

 ,לדלעוו ןקירעדינ ןוא ןרעטיש םעד ןיא טייוו ןריולראפ ןרעוו ןוא ןסלער יד ךרוד

 לטעטש ןופ טקורעגּפָא לסיבַא זיא --- ףרָאד עטלַא סָאד -- אפוג ווָאסָאלק

 םעד ןופ ,לבושי םערָא ןַא זיאס .רעטעמָאליק יירד"ייווצ ןופ קחרמ ַא ףיוא
 ןצענערג יד רעסיוא ףךיז טניפעג ָאסָאלק םגה) רעפרעד רעיטעלָאּפ ּפיט

 ערעייז טייצ-רעמוז ּפָארַא ןזָאל סעזָאירעב עטרעבליזַאב ,עכיוה ,(עיסעלָאּפ ןופ

 יד ןופ רעכעד עטױרטשַאב עצרַאװש ףיוא -- ןגייוצ יד -- ּפעצ עטנירגעצ

 ןקיטכילעצ ןעמולב-ןוז ,סערָאנ עשיטניה וצ ךעלנע ןענעז סָאװ ,סעקטַאכ עניילק

 ןיא רעכעל עקיטנַאקיריפ יװ סיוא ןקוק סָאװ ,ךעלקישטטפול יד ןבעג ךיז

 ,ןביוש טצעזעגניײרַא ןענעז'ס עכלעוו
 ןיולב ,ןײרַא רעטניוװ ןיא ףיט זיב סעוװרָאב םורַא ןעייג סעטרעיוּפ יד

 ָאד ןרעוו סָאװ ,רעדער ענעמוג ןופ *סעקַאדרַאק; ןגָארט ןענױשרַאּפסנַאמ יד
 ןענעז סָאד !שממ טסנוק --- הכאלמ ַא לָאמגייא ןיוש ,טָארד-ןזייא טימ טייגעג
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 ענעטנוויל טימ סיפ יד םורַא רעירפ טלקיוװמ  .וָאסָאלק רַאפ ךיש עשיּפיט

 קַאדרָאק םענעמוג ןקידכעלייקרַאפ ַא ףױרַא ןעמ טיצ םעדכָאנ ןוא ,סעשטינָא
 ןעמ ןוא ,עיצקודָארּפ-*ןעָארטיס, ןוא *טַאיפ, ,"טעלָארוװעש, ןופ ןכיײצּפָא ןטימ
 ןגירק וצ ןטלָאגעגּפָא טָאה'ס ןעמעו .ךעלקירטש טימ םורַא ייז טעווערונשרַאפ
 יד ןיא ןעשטּפָאט ןָאק רע :רָאי ץנַאג ַא ףיוא טרעכיזרַאפ זיא ,ךיש רָאּפ ַאזַא
 ןָאק ןעמ .ןדָאב ןקיזלעפ ַא ףיױא ןוא ןדמַאז יד ןיא ,רעסַאװ ןיא ןוא ןּפמוז
 !ןזייא -- קרַאטש ןענעז ייז :ןעיוב ייז ףיוא

 טָאה'ס .ףרָאד טושּפ ןייק טשינ גָאט-וצ-טנייה זיא וװוָאסָאלק ףרָאד סָאד
 שיינ ַא ןטרָאד ןוא ָאד ריד רַאפ ךיז טזייװַאב ,טרעדנעעג לסיב שּפיה ַא ךיז

 ןעניימ טשינ וטסלָאז -- יורטש טָאטשנָא ךעלדניש ןופ ךַאד ַא רעדָא עקזייה
 ןוא דלעפ ןיא עצַארּפ ןייז ךרוד ןגָאלשעגוצ רעיוּפ רעד ךיז טָאה םעד וצ זַא

 סָאד ,ייוצ רעמונ וָאסָאלק ןעקנַאדרַאפ וצ סע טָאה רע !ןיינ .ןטרָאג ןיא
 ןסָאג עלעלַארַאּפ עכעלטע ףיוא טײרּפשעגסױא טגיל סָאװ ,ָאסָאלק עקיזלעפ
 ,ןסלעריןַאב יד ןופ טייוו טשינ

 טיִמ טכישַאב ,רעױּפ ַא ףיוא ירפ-קיטנוז ןָא ךיז טסיוטש וד ביוא ןוא
 -עגנייא יד רעבירַא טלַאפ דמעה עטקיטשעגסיוא ןייז ןוא סעקַאדרָאק ענעמוג
 -- םינּכ סָאד ,ןעלקניוו-ליומ יד ןיא טקעטשרַאפ עקלויל יד ,ןזיוה עטפיוק

 ךיז ןסיוטש סָאװ ,ךעלמיריוח יד טכַארטַאב רע ןוא טלַארטשעצ ,טלכיימשעצ

 רע טָאה ןכַאז עלַא יד וצ זַא ,ןסיוו וטסלָאז -- קירכ ַא טימ עטירָאק רעד וצ
 ןרָאװעג זיא רע ןוא דלעפ ןייז ןופ ןעוועג רקוע טָאה רע לייוו ,ןגָאלשרעד ךיז

 ןעצ טקיטפעשַאב ןענעז ןטרָאד .ייוצ רעמונ ָאסָאלק ןיא קינשַאּפערָאה ַא
 ןוא לטעטש סָאד .ןלױּפ ןקע עלַא ןופ ןפָאלעגנָא ןענעז סָאװ ,רעטעברַא טנזיוט
 טּפַאכרַאפ ןבָאה סָאװ ,סרעקַאהנײטש יד ןופ הנויח רעייז ןעיצ לפרעד סָאד

 ןוא סעשינ ןיא ןרעיש ,ךעלביטש-םעדיוב ןיא ןקיטכענ ןוא תוריד עלַא
 ענעדָאלעגנָא יד רעטנוא ,למיה ןטעקַאנ ןרעטנוא וליּפַא טייצ-רעמוז ,ןקַארַאב

 םינּפ סָאד .,ןשָארג רָאּפ יד רַאפ רעטיב ןוא רעווש ןעוװערָאה ייז .רענעגעוו
 סיוא ןקַאה ייז סָאװ ,ןזלעפ יד יו יורג ,טרעדָאנקעצ ,טכשוחרַאפ זיא סרעייז
 ,רענייטש יד יו רעקינייו טרעוו רעבָא ןענעז ,םירעיוּפ יד ,ייז .דרע רעד ןופ
 עטסרעװש יד רשפא זיא ערעייז טעברַא יד םגה ,ייז יו טזָאלרָאװרַאפ רעמ ןוא
 ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא

 ב

 רענרעד םיא ףיוא ןצָארּפש'ס ,קינײטש ןוא רַאװק ,רַאד זיא ָאד ןדָאב רעד
 רעטעמ רַאּפ ַא םיוב ַא סיוא טסקַאװ .גרעב יד ףיוא יו ךעלזערג עקירעדינ ןוא
 ,סעלַאקס ןייק טשינ טניפעג רע לייוו ,הלוכמ דלַאב רע טרעוו -- ךיוה רעד ןיא
 ,טינַארג םעד ןדיינשכרוד ןוא ןגָאלש ןענָאק ןלָאז ענייז ןעלצרָאװ יד ואוו

 --- תויח עטרַאטשרַאפ ,עטרעווילגרַאפ יו --- טערונרַאפ ןזלעפ עיורג ָאד ןגיל
 ,ןקור רעייז סױרַא טצרַאטש ךָאמ םעד ןשיווצ ןופ ןוא

 ,םענורב ןוא לעװש ,זיוה ןדעי ןבענ !רעניטש טימ טלעװ ַא .רענייטש
 ףיױא טכיוט טרָאד ןוא ָאד ,טירש ןוא טירט ףיוא ,ןטרָאג ןיא ןוא דלעפ ןיא
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 םייב טפיוהעגנָא טָאה'מ סָאװ ,דרע עפוק עקידכעלייק ,עטמרוטעגפיוא ןָא
 ןלַארענימ עייג ןרעטשינ ןוא ןכוז ןופ ןרוּפש ןענעז סָאד --- ןבָארג

 ןטעברַאפ ןוא ןעקניו -- ףיט רעטעמ קיצרעפ זיב --- ןּפמוז-רעסַאוװ
 טניל ,תמאה ןעמל .סעשוול עקידנעמיווש ליהעלע ,ץנַאלג ןקיאור רעייז טימ

 ןולעפ עפרַאש ןוא עקיציּפש ןופ טנורגּפָא רעקידמיואמ ַא טעיאטרַאפ ייז ןיא
 טכארבעגניירא טשינ רעמ ןבָאה סָאװ ,סענימ-ןייטש עטזָאלרַאפ ןענעז סָאד

 ןרָאװעג ןענעז ייז ןוא ןעוועג ריקפמ ייז ןבָאה טיטַאבעלַאב יד .םיחוור ןייק
 ,סעגערב יד רעביא רעסַאװ טימ טליפעגנָא

 טעקסַארט'ס .שיורעג קידנבױטרַאפ ַא ריד וצ ךיז טגָארטרעד ןטרָאד ןופ
 ןיא סע טריטרָאס ןוא טּפיז ,רעבַאשז ןיא רענייטש יד טלָאמעצ סָאװ ןישַאמ יד

 ןּפַאלק'ס ,סעּפמָאּפ יד ןפייפ'ס ,סרעבקע יד ןעקיס סע ;ןטרָאס ענעדישרַאפ

 ,סעבלָאק יד ןרעפמילק'ס ,ןקַאבמַאר ןוא ןעגנַאטשכָארב יד ,סרעמַאה רעטרעדנוה
 סע ;רעכַאשז םעד ףיוא ןביוה סָאװ ,סעקליוו ווארעשז יד ןוא סעטָאלד יד
 סע ;ןדָאב ןקיזללעפ םעד ףיוא ןרופ יד ןוא רענעגעװ-טסַאל יד ןעשטשערט

 ןּפעלש ךעבעג ךיז ןזומ סָאװ ,דרעפ יד ןעשזריה סע ןוא סענַאמרופ יד ןעמרַאיל
 ןירַא ךָאנ ןּפַאכ ןוא רענייטש עפרַאש-קיציּפש יד רעביא סיפ עסעוורָאב טימ
 ,ןשטייב עגנַאל יד ןופ םעט םעד

 ;{הפירש ַא ייב יװ טקנוּפ גזַארבעג א ךרוד ךיז טדיינש גָאט ַא לָאמ יירד
 רענייטש ןופ לגָאה א ןוא ןסיירפיוא ןופ לאנק ַא ךיז טגָארטרעד םעדכָאנ

 -ָאליק ןופ קחרמ א ףיוא טייוטעה טלַאפעצ ןוא ןטייז עלַא ןופ ךיז טישעצ

 .סרעטעמ

: 

 ןעמ טפיוקרַאפ םעדכָאנ ,ענימ רעד ןיא דרעפ סָאד טעברַא ןכָאװ רָאּפ ַא

 ןערָאּפ ךעלרופ עניילק יד טימ סענַאמרופ יד .רעדניש-תולבנ א וצ םיא
 רעד ןופ עטנערבעגנּפָא ,ביוטש ןופ יורג ןענעז ייז ,רענעגעװ-טסַאל יד םֹורָא ךיז
 סױרַא טקוק ערעייז ןגיוא יד ןופ ,ןסקַאװַאב קירָאה-דליװ -- ןקַאב יד ,ןוז
 ןופ טסול ןדליו א טימ דרעפ יד ןגָאלש ייז .תוירזכא ןוא טייקטרעטיברַאפ

 זיב רענייטש עקידלגרעב-קיטסרָאש יד רעביא ייז ןביירט ןוא ןשטייב ,המקנ
 יד ףיוא ןסָאגעגסױא זיא טייקיאר עּפמעט ַא .טולב טניר סיפ ערעייז ןופ

 ,ןוָאסָאלק ןיא רעטעברַא יד ןופ רעמינּפ
 קידארומ ַא ;ךיור לייז ַא יװ טפול רעד ןיא טגנעה ביוטש רעטכידעג ַא

 ןוא טפייפפ רעבקע רעשינַאכעמ רעד .ןרעיױא יד טביױטרַאפ סָאװ שיורעג
 ןופ ףוג רעקּפערק רעד ךיז טלסיײרט ןוא טלקָאש םיא טימ ןוא טעשטשערט

 רעטנוא .טנעה עטעװערָאהעגסױא ענייז טימ ףייטש םיא טלַאה סָאװ ,רעטעברַא
 ןוא ןזלעפ סעדורג רעהפיוא ןָא ךיז ןטלַאּפש סרעמַאה ערעווש יד ןופ ץעז םעד
 טכַאנ ןוא גָאט ןטעברַא סעּטמָאּפ עשינאכעמ יד .ךעלציּפ ףיוא ךיז ןעלשירקעצ
 .סםענימ יד ןופ רעסַאװ סָאד ןעװעּפמָאּפסױא ידכ

 ןטלַאּפש ןוא -- סרעלדָא יו --- ןזלעפ יד רעביא ןרעיוה סרעקַאהנייטש יד
 ןכַאמ סָאװ -- עפיט ןטנורגּפָא ךיז ןעיצ ,ןטיירּפש ןטנוא ןוא ,ןייטש םעד
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 -ןשטנעמ ענלָאזָאמ ךרוד טליוהעגסיוא ,טקַאהעגסיױא -- ּפָאק םעד ןעלדניווש
 ישעמ ןיא ךיז ןקילײטַאב ןוא דרע רעד ןופ םינּפ סָאד ןרעדנע סָאװ ,טנעה
 ,תישארב

 ןגייוצ עטײרּפשעגסױא טימ ענסָאס ַא ךיז טזיײװַאב ןטרָאד ןוא ָאד
 טרעװ טנורנּפָא רעד רעבָא !טעװעטַאר :םימחר ןטעב סָאװ -- טנעה יו --
 טינַארג םעד ןקַאהכרוד ןבױהנָא דלַאב ןעמ טעװ טָא .רעפיט גָאט וצ גָאט ןופ
 -רַאפ םיעוּפיש יד רעטנורַא טקוק למיוב סָאד .ענימ רעד ןופ טיירב רעד ןיא
 ,עטלייצעג ןענעז ענייז געט יד :סייוו סע : טלפייווצ

 ױד

 ,וָאסָאלק ןיא רעטעברַא יד ןענעז קיניזטסואווַאבמוא ןוא קידכשוחרַאפ
 -עלַאב יד הבוט ריכמ ןענעז ןוא טלעװ רעד ףיוא טרעטיברַאפ ןוא טגָאצרַאפ
 דיר ערעייז ןיא ןיירַא ןקָארב ייז ;:טיורב ןקורט לקיטש םעד רַאפ םיטַאב
 ןעניפעג טשינ ןענָאק ןוא הּפילובינ ןקידרעפעפ-קידוועקנערק ַא ןופ שימעג ַא

 .רעטכעלעג-טָאּפש ַא זיא ןכַאל רעייז .ךיז ןשיווצ ךַארּפש עקידתופתושב ןייק
 טספרַאו וד ןעוו לכיימש ַא ןּפיל ערעייז ףיוא ןעיצוצפיורַא לגוסמ טשינ ןענעז יז

 -עגסיוא -- ןגיוא יד ,טביוטשרַאפ ,יורג זיא המשנ רעייז ; ןגרָאמ טוג ַא וצ ייז
 עקיד יד ןיא רעווש ךיז ןגעוװַאב ייז .עקירָאה-טנערברַאפ -- רעמינּפ יד ,ןשָאל
 עקיליב יד ןיא ןוא סיפ ערעייז ףיוא סעשטינָא יד ןוא סעקַאדרָאק ענעמוג

 המשנ יד סָאװ ,שטנעמ ַא יו .ףוג רעייז ףיוא םידגב ענעטנווייל עטרעדָאנקעצ
 ;וָאסָאלק ןיא רעטעברַא רעד םורַא ךיז טיירד ,ןרָאװעג טרַאטשרַאפ זיא ענייז
 םיא טימ לָאז סעּפע זַא ,טשינ טרַאװרעד רע ,ןגרָאמ ףיוא טשינ טפָאה רע

 רעטעברַא יד ןופ םולח םעד טכיילַאב סָאװ ,טפנוקוצ רעד ןופ ןוז יד .ןעשעג

 טמערַאװ ןוא ןרעווש ַא ןקלָאװ ַא טימ טקעדעגוצ זיא ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא

 ,רעמ טשינ םיא
 -לייוורַאפ ,תונוז ,סעּפיינק ןליוּפ ןקע עלַא ןופ ןפָאלעגנָא רַאפרעד ךיז ןענעז

 ןענעז ,ןברק רעייז ףיוא ןעװעטַאשט סָאװ סענעיה יוװ ,ןטרָאק ןליּפש וצ רעזייה
 ןוא .ןַאב רעד וצ טריפ סָאװ ,סַאג רעד ןופ גנעל רעד ןיא טלעטשעגסיוא ייז

 ןרעגלַאװ --- ןיול םעד ןעמוקַאב טָאה'מ יו םעדכָאנ -- וצ טלַאפ טכַאנ יד ןעוו
 ןגָארטרעד'ס .רעדלעפ ןוא ןסַאג יד רעביא רעטעברַא עטעקשַאינשרַאפ יד ךיז

 ןצעמע ןופ ןעיירשעג רעדָא תולוק עדליוו ןוא עקירעזייה ,עקידנעּפירכ ךיז
 ןדלעה-:טסיופ ןוא סעקינרעסעמ ;טייז ןיא רעסעמ ַא טּפַאכעגנײרַא טָאה סָאװ
 ;סרעייגכרוד ןלַאפַאב ןוא ךעלסעג ערעטסניפ יד ןיא ןעלבירג ןוא ןעלביווש

 עטרעקיבעצ ןוא עטקיזמעצ ,ענעכָאטשעצ ייז ןעמ טניפעג סנגרָאמוצ ףיוא
 -כַאטרַאפ ןבָאה יז עכלעוו ןיא ,רעצעלּפ-ליײװרַאפ ןוא סעּפיינק יד ןופ טנעָאנ
 ןזומ ןכָאוװ ייווצ ןלעוװ ייז ןוא ןרעייז ןיול ןצנַאג םעד טרטּפעצ ןוא טעוועל
 .ןעלטעב ןוא ןרעגנוה

 ,רענייטש טימ ץוביק םעד לָאמַא ןלַאפַאב ןעמ טגעלפ טכענ ענױזַא ןיא
 חצר תוכמ ןגָאלש ,ףיוה ןיא ןסיײרניײרַא ךיז ןגעלפ ייז ;סרעסעמ ןוא רעגנערד
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 -רעדיוו ַא ןזיװעגסיױרַא טָאה ץומיק רעד ןענַאװ זיב ,קשמ ןופ לת ַא ןכַאמ ןוא
 ,ורוצ זנוא ןעמ טזָאל גָאט-וצ-טנייח ,הדימ דגנכ הדימ ןגָאלשעגּפָא ןוא דנַאטש
 רענעי ןופ זיוה ןקידתונכש םעד ןיא יז טימ *ןביוהוצנָאא טשינ ךיז טניול'ס
 ןיא תעב עקנַאילוה עסיורג ַא טכאניוצ-תבש ןדעי ןעמ טעוװַארּפ ןַאקרַאּפ טייז
 רעקידתובהלתה ַא טימ ךיז טקידנערַאפ סָאװ ,הביסמ ַא רָאפ טמוק ץוביק
 "עשטיווק ,םירוכיש ןופ תולוק עקירעזייה ןטרָאד ןופ ךיז ןגָארטרעד'ס .,?ַארָאה;
 רעבָא ,עקשָאמרַאה ַא טלּפמירג ןוא טזָאלב'ס ,ןדיומ ןופ ןעשטָאכאכ ןוא ןעייר
 עגוּפ ןוא טױלּפ ןרעביא ּפָאק ןייז ןקעטשסױרַא ןעיימס טשיג טעװ רענייק
 ןייק טשיג ןענעז םיצולח יד זַא ,ןיוש ןסייוו ייז .ץוביק רעזנוא ןייז דובכב
 ,עשַאק רעד ןיא ןעייּפמש טשינ ךיז ןזָאל ןוא ךעלעביז-עּפיש
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 יז ,ענימ רעד ןופ תוכאלמ יילרעלכ ןיא טקיטפעשַאב ןענעז םיצולח יד
 "זָאלב םייב ךיז ןערָאּפ ,רעסַאװ סָאד ןעּפמָאּפ ,ןעוועלירד ,רענייטש יד סיוא ןקַאה
 ערעװש יד טגָארט סָאװ ,רבחה ַא טסעז וד ןעו .'דכו טימַאניד םייב ,קַאז
 ןייז ןוא ךעלקירטש טימ טעוװערוגשרַאֿפ סעשטינָא יד ןוא סעקַאדרָאק ענעמוג

 רעקיד ַא טימ טקעדַאב זיא טָאװ ,דגב ןטרעכעלעג ַא ןיא ךיז טעילוט ףוג
 "סיוא קיטש עוװיסַאמ א ריד רַאפ טייטשיס זַא ,ךיז טכוד -- ביוטש ןופ טכיש
 ,ןייטש ןופ ןבָארגעג

 ,החמש רעכעלרעניא טימ ןוא טיײקיצרַאהטוג טימ ןכַאל ןגיוא יד רעבָא
 "רעסיוא רעד רָאנ { טלעטשרַאפ ךיז טָאה ווָאסָאלק ןופ רבח רעד זַא ,ךיז טכוד'ס
 טרַאצ רע זיא ךות ןיא לייוו ,טעװעטרַאהרַאפ ,ענטעמַאה זיא רענייז שובל רעכעל
 "בייה ,רעבַאשז םעד רעּפמילקעג א טימ קעווא טלעטש רע רָאנ יו ,לדייא ןוא
 םינּפ סָאד ךיז טקיטכילעצ ,ץוביק ןופ לעווש יד רעביא טערט ,רעייש ןיא לּפָאג
 לרמז קיצרַאה ךעליירפ א טיצרַאפ ,עלהצלה א ,ץיוו ַא ןלַאפ טזָאל רע ,סנייז

 ,שיט םוצ ךיז טצעז ןוא
 "רַאפ יז ,טפַאשביל ןוא דלודעג ךס ַא סױרַא טזייו ךיק ןיא תיגרות יד

 ןביילקסיוא ייז טזָאל יז .הדועס רעד ייב םירבח יד ןופ ןזירּפַאק יד טקוק

 טעברַא ריא טוט יז ;סעװַארטָאּפ ענעדײשַאב יד ןופ טסולג ץרַאה רעייז סָאװ
 וצ טקילגעגּפָא ייז טָאה'ס סָאװ ,סעטרבח עריא אנקמ רעבָא זיא יז ; תומילשב
 רענשזַאװ ַא רַאג זיא רענייטש ייב הכאלמ יד .סענימ יד ןיא טקיטפעשַאב ןייז
 ןענעז יײרעלָאטס טשינ וליִפֲא ,ןוייא טשינ ,ץלָאה טשיג ,זָאסָאלק ןיא ןינע

 טימ ,וָאסָאלק טריצלָאטש םיא טימ .ןייטש רעד זיא רקיע רעד .קידסחוימ
 ,ץולח רעד טריצלָאטש םיא

 (1935 ,52 "תועידי;)
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 עברעוו יא ץוביק רעד
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 רעקצול ןופ ץולח ַא טימ ךימ ,זנוא טָאה ןגָאװ רעשירעיוּפ רעסיורג ַא
 רעבָא ,רעמוז ףוס ןעוװעג זיא סע .עברעוו ןייק ץינעמערק ןופ טריפעג ,ץוביק
 ןעמוקעג זיא ,גרעב יד ןשיווװצ ןסירטגכרוד ךיז טָאה סָאװ ,טניוו רעמערַאװ ַא
 ןעגנוזעג ןוא ענישטנאק ןוא ייה טימ טקעמשעג טָאה רע .עילָאדָאּפ ןופ ןעילפוצ
 סָאװ ,דרע עקימייל יד .ּפעטס ןשיניארקוא ןטיירב ןופ רעדיל סָאב ַא ףיוא

 קרַאטש געט רָאּפ עטצעל יד ךיז טָאה ,ןגער ןופ טקייוועגכרוד ןעוועג זיא
 רעטרַאה רעד .ץלָאה יװ טרַאה ןרָאװעג ןוא ,ןוז רעד ןיא טנקירטעגנייא
 טָאה רופ יד זַא ,ךעלבירג ןוא ךעלגרעב טימ לופ ןעוועג זיא געוו *רענשטָאב;
 טימ ןטָאשעגסיױוא ןעוועג זיא געוו רעד .ךעלקיטש ףיוא ןטָאשעצ טשינ ריש ךיז
 סָאװ ,רענייטשלזיק ןגעלעג ןענעז ןטייז עדייב ןופ רעדלעפ יד ףיוא ןוא ךלַאק
 .ןוז רעד ןגעק טניישעג קידלרעּפרעטומ ןוא יולב ,ןיורב ןבָאה

 לָאמַא ,קידנעקניזנייא ,קידנעייגנייא לָאמַא -- רדסכ ןענעז זנוא רעטניה
 יז .גרעב רעצינעמערק יד ןעגנַאגעגכָאנ -- קידנעייגפיוא קירוצ םיצולּפ
 ןעייטש סָאװ ,ךעלוייה יד ןופ ךעלכעד עטיור יד טימ טקוקעגכָאנ זנוא ןבָאה
 טנטָאשעג ןוא ןּפיר עקידרענײטשכלַאק עסייוו יד טימ טלקניפעג ,ןקור ןפיוא ייז
 רעיולב ןרָאװעג לָאמַא סָאװ ןענעז סָאװ ,ןלָאט ערעייז ןופ ןטלַאּפש יד טימ

 ַא ןיא טרעײלשרַאפ וייווכעלסיב ךיוא ךיז ןבָאה ןילַא גרעב יד .רעפיט ןוא

 ענרעצליה יד ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ ןענעז ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ןוא לּפענ

 טלסיירטעג טָאה רופ יד .ךיוהרעדניא ןטרָאד ןוא ָאד ןעייטש סָאװ ,ךעלמרוט
 -ּפָארַא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ,געו םענעטָאשַאב-ךלַאק טימ םעד רעביא
 טימ ,עטעילַאװכעג ,ענערױשעגּפָא יד ןשיווצ געוו ןטלגנעלשעג ןרעביא טזָאלעג

 ,רָאה יד ןסירעג ,טמורבעג טָאה טניװ רעד .רעדלעפ עטניײלַאב רענייטשלזיק

 ןענעז גרעב יד ןוא ,סעזעג רעזנוא ןופ יורטש םעד טּפוצעג ןוא לטנַאמ םעד
 .טנָאזירָאה םייב עיניל עטעװעילַאװכעג עיולב ַא יװ ןעגנַאגעגכָאנ רידסכ

 םעד קידנעיירדסיוא ןוא קַאבַאט ןטכעלש טרעכיױרעג טָאה ןַאמרופ רעד
 -- עברעוו ןופ רעױּפ רעגנוי ַא .סעומש ַא ןדנוברַאפ ,טלכיימשעג רדסכ ּפָאק
 ןדירפוצ ןעוועג טציא זיא ןוא ץוביק רעברעוו םעד טנעקעג טוג רעייז רע טָאה
 רעבָא ,ןילָאװ ןיא םיצוביק יד ןיוש ןבעל גנַאל-ןרָאי .ןרישזַאסַאּפ ענייז טימ
 םעד לָאמ עלַא ןָא טקוק ןוא ןייז גישמ טשינ ץלַא ךָאנ ייז ןָאק רעױּפ רעד
 ,גנורעדנואוואב טימ ץולח
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 סָאד .ןעיצילַאג ןוא ןילָאװ ןופ ץענערג רעד וצ רעטנעג טגיל עברעוו
 רענילָאװםורד ַא ,רעניואוונייא טרעדנוה עכעלטע ןופ עלעטעטש ןיילק ַא זיא
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 ,ךעלעסעג עצרוק רָאּפ ַא טימ ,קרַאמ ןטריקורב-טשינ ןסיורג ַא טימ עלעטעטש
 טרעדנוה טלייצ עברעוו ןיא ץוביק רעד ,דלעפ םענעּפָא ןפיוא סױרַא ןלַאפ סָאװ
 "ץלָאה ןופ קירבַאפ רעד ןיא טלַא טעמכ ןטעברַא סָאװ ,ןשטנעמ קיצנַאװצ ןוא
 רַאפ טמיטשַאב ןענעז סָאװ ,ןעגנוטעברַאסױא ןענעז סָאד ,ןעגנוטעברַאסיוא
 ,לבעמ טנַאגעלע ןוא סעגָאלדַָאּפ ,טנעוו וצ } ןצַאלַאּפ ןוא סעליוו ,רעזייח עכייר

 רעד רעטניה חטש ןסיורג א ףיוא טגײלעגרעדנַאנרַאפ טגיל קירבַאפ יד
 ,סנעמיוק ןוא סעדייבעג עייר עצנַאג ַא טימ ,עיצנַאטס'ןַאב רעד ןבעג טָאטש
 ןרַאפ סעניש ענרעוייא ןופ ןטַארדרַאװק עטיירב ןוא סעּפולס עשירטקעלע
 רעטערב ןוא סעקלעב ,רעצעלק ענעבמעד עצרַאוװש ןעייר עסיורג .,טרָאּפסנַארט
 רעד ןופ סעדייבעג יד ןיא ,רעמיובנעגעט ,ןעמַאטש עוװָאנסָאס ,ץַאלּפ ןפיוא ןגיל

 רעכעלרעיוז רערַאבטכיזמוא טעמכ ,רעניד א קידנעטש טגנעה אפוג קירבַאפ
 רעד זיא סָאד .ךיור ַא יװ זָאנ ןיא טסייר ןוא ןגיוא יד טסע סָאװ ,ביוטש
 "לבוה ,ןגעז עשיטַאמָאטױא רעקילדנעצ יד ןופ ףױטש רענעבמעד רעניד
 ןיא ביטש םעד טכיירטעצ סָאװ ,גנוגעוװַאב רעקיטסאה רעד ןופ ןוא ,ןענישַאמ

 : ,ןטפול רעד
 ףןֿגעז דנאב ,ןגעזץיירק עטסעיײג יד טגָאמרַאפ קירבַאפ רעברעוו יד

 עטסעייג ,עטנַאסערעטניא ערעדנַא ךס א ךָאנ ןוא סענישַאמ"דניב ,סעקרַאילבוה
 "דנַאב יד .קירבַאפ רעד ןיא ךָאנ ריד טייג יירעפייפ עניד א ,ןעגנוטכירנייא
 "וקריצ ,שטיוק םעניד ַא טימ במעד םעד ןדיינש ןסיורג ײלרעלַא ןופ ןגעז
 טייקלענש רעשימָאנָארטסַא ןַא טימ ךיז ןעיירד ,עבטמ ַא ןופ סיורג יד ,סעקרַאיל

 רעגניפ ערַאד עסייוו יד רעטנוא ןקור טנעה-רעטעברַא ןוא ךעלשיט עניילק ףיוא
 ,טפלעה רעד ףיוא ןדיינשעצ זומ ןעמ סָאװ ,ץלָאה ךעלטַארדַאװק עניילק טימ

 ךַאפ ןטילּפ עסיורג ןעמ טּפעלק ןקעיירד עקיזָאד יד ןופ .ןקעיירד ליווצ ףיוא

 יד טול ךיז טנכער ןױל-דרָאקַא רעד ,קיטסַאה ןוא לענש טּפעלק ןעמ ,לבעמ

 טָאלד ַא טימ סיוא טעבולד ןוא טייטש רעטעברַא רעטייוצ א רעבָא ,ךעלקיטש
 ערַאּפש רעקניניילק ַא בילוצ ןרָאװעג לוספ ןענעז סָאװ ,ךעלקיטש יד קירוצ

 .סנשָארג עקיבלעז יד רַאפ לָאמַאכָאנ ןרעוו ןָאטעגּפָא זומ טעברַא יד ןוא
 םעד ןריפ סָאװ ,ךעלעגעװ יד סעניש יד ףיוא םורָא ןעילפ ןסיורד ןיא

 עטפיוקעג סָאד ואוו ,רעזייה-ןקירט יד ןיא ןוא טרעלכיײּפש יד ןיא לַאירעטַאמ
 .רוטַארעּפמעט רעקידַארג'80 ַא ייב טיוא ךיז טנקירט ןוא ֹוצ ךיז טמענ ץלָאה
 { סענַאגַאװ ןעװעדָאל וצ ידכ ,ןַאב םוצ ןרָאפ ןגָאװ ןטימ דרעפ רָאּפ עשיצוביק יד
 רעשיגלעב ַא ,סָאבעלַאב רעד טָאה לָאמַא ,םיצולח --- ןטעברַא עלַא ייב ,םוטעמוא

 יד ךיז ןבָאה ןַאד דָאױג רעבָא ,ץוביק ןרָאפ ןינב ַא ןלעטשפיוא טלָאװעג ,דיא
 ןיא ןעמַאזוצ סיױרַא ןוא רעטעברַא עקירעביא יד טימ טדערעגנעמַאזוצ םיצולח
 ,סָאבעלַאב ןייז ןופ ןגיוא יד ןיא ןח םעד ןריואוועגנַא טָאה ץוביק רעד ,קיירטס ַא
 טלעטשעגפיוא טשינ עדייבעג יד ,ןַאלּפ ןייז ףיוא ןגָארקעג הטרח טָאה סָאװ

 רעבָא -- לאדשי ץרא ,םיצולח .ץוביק םוצ גנואיצַאב ןייז טרעדנעעג ללכב ןוא

 רעטעברַא ןַא ,ןזָאלניײרַא טשינ סאשמו עגמ ליפוצ ןיא ךיז ןעמ רָאט רעטעברַא טימ

 וו .ַא .א זובָאל ַא ,קישטשווָאטנוב א ,רענָאיצולָאװער ַא קידנעטש זיא
 ןיא ןיא רע סיורג יװ טעכרַא סָאװ ,ץוביק רעברעוװ רעד טקאט טייטש
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 טנייה .דמַאז ףיוא יוװ -- סָאבעלַאב ןייא ןופ קיגנעהּפָא זיא ןוא קירבַאפ ןייא

 סָאװ רַאפרעד ,ץוביק םוצ ןיוש טָאה רע ,רערעדנַא ןַא סָאבעלַאב רעד ןיוש זיא
 ,טנעמיטנעס ןייק טשינ ןצנַאגניא -- ןטסילַאעדיא םיצולח ןופ ץוביק ַא זיא רע

 טשינ םיא טייג טפעשעג סָאד ןוא -- טפעשעג סָאד זיולב זיא טנעמיטנעס ןייז
 ןבָאה המחלמ עשיניסיבַא-שינעילַאטיא יד ןוא ןטייקירעװשילָאצ .ךיוא טוג ױזַא
 ,לקיטרַא ןייז ןָאטעג ּפַאלק ַא לסיבַא
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 -ןַאב יד קידנעייגרעביא ,ײסָאש ןטימ געוו לקיטש ַא טריפ ץוביק םוצ
 ַא טימ ,רעגייטש רענילָאװ ןפיוא עטַאכ עטכלַאקעגּפָא עשרעיוּפ ַא .,עיניל
 ןטרָאג םוצ סױרַא ןעייג סָאװ ,ךעלרעטסנעפ עמַאזנייא ,עניילק טימ ,ךַאד-לדניש
 ,ךעלמיוב-עיצַאקַא ךעלהרוש ייווצ טצנַאלפרַאפ םירבח יד ןבָאה .ץוביק ןופ
 עשרעיוּפ עקירעביא יד יבגל ןענעכייצסיוא סעּפע טימ ךיז לָאז ץוביק רעד ידכ

 יד ןוא בעל-רעמוז זיא'ס סָאװ ,טוג עקַאט זיא .,יײסָאש םייב ןגיל טָאװ ,ךעלזייה
 רעד ןוא סנירג ןטרָאג רעד זיא זָאנ רעד רַאפ דלַאב ןוא ,ןעילב ךעלמיוב
 עלַא ןופ רעדלעפ עטעװעילַאװכעג ,עטיירב ,עסיורג יד ןוא סעברעוו טימ יײסָאש
 ,שטיווק ַא טימ ךרוד ךיז טגָארט גרעבמעל ןופ ןַאב יד עכלעוו רעביא ,ןטייז

 רעפיט ןיא ןעשטּפָאט ןעמ זומ ,טנגער ןסיורד ןיא ןעוו ,טסברעה רעבָא
 .עגָאלדָאּפ יד גָאט עלַא קידנשַאו טרעטַאמרַאפ ןרעװ תורבח יד ןוא עטָאלב

 ץלָאה ןעיור ןופ ןשיט עסיורג ייווצ ,טכלַאקעגּפָא-יור ןענעז טנעװ יד
 ַא .שרדמה תיב רעצניוװָארּפ ַא ןיא יװ ,ןטייז עדייב ןופ -- קנעב עגנַאל טימ
 ןוא לקנוט ,גנַאל זיא חבטמ רעד ,ןריזַאר ןוא ןשַאװ וצ ךיז לרעמעק רעטסניפ
 טימ םענורב םוצ סױרַא לָאמ עלַא טפיול חבטמ ןופ עטרבח יד .םעווקַאבמוא
 ,רבח ַא לָאמ עלַא טייטש (טייצ-רעמוז) םענורב םייב ןוא רעסַאװ ךָאנ רעמע ןַא
 רעד .טנעייל ןוא לכיב ַא טימ ןבענרעד טציז רעדָא ,טקנירט ,ךיז טשַאװ סָאװ
 טעּפירקס סָאװ ,טייק רעגנַאל רעד ףיוא רעמע ןַא טימ םענורב ַא זיא םענורב
 ,ץוביק ןופ ןבעל ןיא טייקשימייה ןיירַא טגנערב ןוא טגנילק ןוא

 רעדנוזַאב ַא ןיא טנדרָאעגנייא זיא האירקה רדח רעסיורג ,רענייש רעד
 -ךַאש ַא ןשיט ענעבמעד ענייש עכעלטע ןעייטש ןטרָאד .ףיוה ןפיוא לביטש
 עריא טל -- טנעװ יד ףיוא רעדליב ,עפַאש-רעכיב ַא ,ךַאש ַא טימ לשיט

 ,לשדקמ תיב ַא יװ האירקה רדח םעד טנדרַאעגנייא עברעוו טָאה ןטייקכעלגעמ

 ןוא ךס ַא ןעמ טנעייל עברעוו ןיא ,ךוב סָאד ביל טָאה ,טרָאװ סָאד ביל טָאה עברעוו

 טָאה עברעוו .גונעג רעכיב טמוקַאב ןעמ ןעוו ,רעמ ךָאנ טנעיילעג טלָאװ ןעמ

 ,רוטלוק רַאפ ןיז ןסיורג ַא
 טיירב ןקוק סָאװ ,סעינעד עקיזיר ןסקַאװ ןטרָאג ןטעװעדַאהעג:טוג ןיא

 רעשיצוביק רעד ןופ יק יד ,רעטעלב יד ןשיווצ ןופ סױרַא קידתועינצ-שימַאמ ןוא
 ּפעק יד ןטלַאה ייז ןוא לעפ יד טצנַאלג דרעפ יד ייב .ךלימ גונעג ןביג לַאטש

 -עווש ןופ טרעטַאמרַאפ טשינ ןוא טזָאלרַאפ טשינ ,טרעגנוהרַאפ טשינ ,ןסיררַאפ
 ענייז רעביא ץוביק רעד ךיז טייגעצ טנוװָא ןיא רעגייזַא ןיינ .טעברַא רער
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 הגולּפ רעדעי רַאפ ןוא לטעטש ןרעביא ןפרָאװעצ ןגיל סָאװ ,תוגולּפ ףלעווצ

 *ו םולש, ןכעליירפ ַא טימ ךיז ןעמ טנגעזעג

 ערעסערג ןייק לייוו ,ןטייב ןייא ןיא ןעמ טלַאה תוגולּפ יד רַאפ תוריד יד
 ןטָאּפָאלק ןוא תוגאד עסיורג ָאד ןענעז סע .עכרעוו ןיא טשינ ןעמ טגירק הריד
 ,ןבעג טשינ הצע ןייק ךיז ןָאק ןעמ עכלעוו טימ ,עברצעוו ןיא
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 .עברעװ ןופ גָאלּפ יד ןענעז טייקידנעטשַאב-טשינ ןוא טײקיזָאלסטעברַא
 קילדנעצ ייווצ לָאמ ןטייוצ ַא ןוא טרעדנוה ליווצ לָאמנייא ףרַאד קירבַאפ יד
 בור'ס ןוא ,טײקיָאלטטעברַא ןופ טייא יז טמוק .טעברַא רעד וצ ןשטנעמ
 ןיק טשיגנ ץוביק רעד עקַאט ךיז ןָאק ,טייצרעטניוו ןיא טסברַאה סע טפערט

 ,טלעק ןדייל וצ ןָא טבייה ןעמ ןוא הקּפסה יד ךיז טרעגרערַאפ סע .ןבעג הצע

 טימ געט יד ךרוד טמוק ןעמ ןוא רעטפַאלק ןפיוא ןפיוק ןעמ זומ ץלָאה לייוו
 ןוא רעטיש זיא ,טָאטש יד ,אפוג עכרעוו .ַארָאה א טימ ןטנװָא יד ןוא לכיב ַא
 ןַאד טמענ טעמוא רעסיורג א ןוא ,טעטס ןיא יו ,ןטייז עלַא ףיוא ןפרָאװעצ

 ךעלרעטסנעפ עניילק יד ןיא .ָאטשינ זיא טעברא ןייק ןעוו ,געט ענעי ןיא ךרוד

 ןגיוא יד רַאפ ןרוטנָאק עלַא טשיװרַאפ סָאװ ,לּפענ רעסייוו רעד ןיײרַא טקוק
 ךעלקערש טפייפ ןַאב יד ןוא קידייל ןוא טסיװ זיא ,ןַאד ךיז טכוד ,טלעוו יד

 "צוביק רעברעוו ַא ןיא זיא רַאפרעד ,טנָאלק יז רָאנ ,טשינ טפייפ יז ; קיטעמוא
 חרמ ,ץיוו ,טעמוא ןוא טייקיטסול ,סעשיּפעטס ,סעיירפ רעייז סעּפע ןַארַאפ קינ
 ןענָאק ץוביק רעברעוו ןופ תורבח יד ,טייקגנערטש ןוא טייקידרקפה ,הרוחש
 ,םינוגינ ענָאטָאנָאמ עקיטעמוא ביל ןבָאה ןוא ןטלַאהעגנייא ןכַאל ,ןגייווש ךס ַא

 ,רעטעמָאליק קיצנאוװצ ףיוא זיולב טרעטייוורעד ,טעטש עסיורג ייווצ ןשיווצ
 טשינ ךיז טסייר עברעוו רעבָא .ץינעמערק ןוא ענבוד ןשיווצ -- עברעוו טגיל
 ןטימ ,הריד רעקיטכערּפ ןייז טיִמ ץוביק רעצינעמערק רעד ןוא ,ענבוד ןייק
 עדנַארעװ עגייש ןוא חבטמ ןטנדרָאעגנייא-ןייש ,הצחרה רדח ,לכואה רדח ןסיורג
 ןטיירב ,ןסיורג ַא טימ הנש ירדח סקצז-ףניפ טימ יללכה רדח ןייז טימ ןוא ,ןטנוא

 "עמערק רעקיזָאד רעד טָא ; ןביוא -- גרעב יד ףיוא טכיזסיוא ןַא טימ ןָאקלַאב
 ,עברעוו ןופ הנולּפ ַא לכה-ךסב זיא ץוביק רעטנדרָאעגנייא-קיטכערּפ רעצינ
 } םיגהנמ ,עיצידַארט ענייש ַא טָאה עברעו .עברעוו ךרוד טכעלעג ןוא טריפעג
 ,רוטלוק רעשיצולח רענייש-תמא ןַא ןופ ומצע סוחי םענייש ַא טגָארט עברעוו
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 ןוא ןרָאי ןייק ףיוא טשינ ץוכיק רעברעװ רעד טלייצ עטכישעג ןייז
 טָאה'מ סָאװ ,ןימרעט ַא זיא סָאד ;"םירוזיפ , ףיוא רָאג ,םישדח ןייק ףיוא טשינ
 "ףוזיּפ, ,לעוטקַא ךָאנ עברעוו ןיא זיא ןוא ןסעגרַאֿפ טעמכ ווָאסָאלק ןיא ןיוש
 ּפָא סע טכליה ץוביק רעברעוו ןיא .ןבעל ןשיצוביק ןיא טרָאװ קירעיורט ַא זיא
 זיא'ס עכלעוו ןופ ,עברעוו ןיא קירבַאפ יד .גנַאלק ןקיטעמוא ,ןשיגעלע ןַא טימ
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 ;ןסיזירק ,םילוגלג ענעדישרַאפ טכַאמעגכרוד ןיוש טָאה ,ץוביק רעד קיגנעהּפָא
 יו יױזַא ,ןַאד ןוא .טכַאמרַאפ ןצנַאגניא ןעוועג ןיוש זיא יז ןעוו ,ןטייצ ןעוועג
 טזמעג ץוביק םעד ןעמ טָאה ,ָאטשינ עברעוו ןיא זיא טעברַא רעדנַא ןייק
 רעברעוו יד ןופ סעטכישעג יד ןעגנילק הליגמ ַא יו קירעיורט .ןזָאלרעדנַאנַאפ
 ךיז ןענעז סָאװ ,םירבח יד .טוג ךָאנ ןעקנעדעג םירבח יד עכלעוו ,"םירוזיּפ,
 ,טנגעזעג קיצרַאה ךיז ןבָאה ,תוגולּפ רענילָאװ ענעדישרַאפ ןיא ןרָאפעגרעדנַאנַאפ

 זיב טײלגַאב ןקיצנייא ןדעי ןבָאה עברעוו ןיא םירבח ענעבילבעגרעביא רָאּפ יד

 ךיק רעד ייב ןסעזעג רעטניװ ןצנַאג םעד ךָאנרעד ןוא טָאטש רעד רעטניה
 ךיז טָאה קירבַאפ יד ןעוו ,החמש יד .,ןטייצ עטוג עקילָאמַא ןגעוו טדערעג ןוא
 ןעוועג זיא ,ןרָאפעגנעמַאװצ רעדיו ךיז ןענעז םירבח יד ןוא טנפעעג רעדיוו
 ןופ .ןעגנוזעג ןוא לטעטש ןרעביא ןעגנַאגעג טושּפ זיא'מ ,ןבײרשַאב וצ טשינ
 ,םירבח טרעדנוה ייווצ טלייצעג ןוא סיורג ןעוועג ץוביק רעד ןיוש זיא ןָא ןַאד

 רעדיוו ץוביק םעד זומ ןעמ ןוא ןטייצ עטכעלש ןָא רעדיוו ךיז ןקור טָא רעבָא
 ,ןרענעלקרַאפ

 (1935 רעבמעצעד 27 ,"תועידי;)

 יק סווָאש זויל ב .מ

 עברעוו ענעסירעגסיוא יד

 יצ ,םיוב ַא ךָאנ ןצנַאלפרַאפ :דלַאװ ַא ןיא ןָא ךיז טעז סָאװ -- -- --
 -- !?ןצנַאגניא ןעלצרָאװסיױא םיא ,םיוב ַא ןסיירסיוא
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 ןייז ןטיבעגמוא ץלַא גנולצולּפ טָאה עברעוו ןזָאלרַאפ ןגעוו סולשַאב ןטימ

 -גייא ,רעדלעפ עקימורַא יד רעביא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה רעיורט ַא ,ןעזסיוא
 ןופ רעטכיזעג יד ןיא טרעמַאלקעגנייא ךיז ,ףיוה ןטימ לביטש סָאד טליהעג
 קַאה ערַאבעזמוא ןַא יו ,טליפעג רעדעי טָאה'ס .טגָאנעג ףיט ןוא םירבח יד
 רעווש יװ ,טליפעג רעדעי טָאה'ס .ןעגנעדבוצמוא ץלַא ,ןטפול רעד ןיא טגנעה

 ןדנוברַאפ ,ךיז וצ ןדנובעגוצ ןעמעלַא טָאה עכלעוו ,גנופַאש ַא ןסיירוצרעביא זיא'ס

 ,ךיז ןשיווצ

 ןעגניז ןייז ןסירעגרעביא טָאה ,ײסקעלַא יוג רעד ,ןכש רעזנוא וליּפַא
 ןָא ןלעטשרָאפ טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע ,טרעווילגרַאפ ןייטש ןבילבעג ןוא

 ,םיצולח יד

 ןקילב עקידנטעב-םימחר יד ןופ ןעיײרפַאב טשינ טציא ךָאנ ךיז ןָאק ךיא

 לָאמ ןטצעל םוצ טריפעגסױרַא יז טָאה ןעמ תעשב ,דרעפ יד ןוא יק יד ןופ

 ,ףיוה ןופ
 ,יירטעג טעברַאעג טשינ רימ ןבָאה ןעד יצ ? טָאװרַאפ : ןגָאז סָאװ ,ןקילב

 ?ןדייש ךיז סָאװרַאפ ? ךָאי ןרעוש םעד טּפעלשעג ןעמַאזוצ
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 סָאד ןעיליל-טכַאנ יד ןופ רעטיצ ןליטש םעד טציא ךָאנ רעה ךיא

 עבלעז יד טרזחעגרעביא ךיז טָאה'ס ןכלעוו ןיא ,ךעלטעלב יד ןופ ןרעטסילפ

 .עגַארפ

 ?ןָאט סָאד טזומעג רימ ןבָאה יצ :ייז יבגל קידלוש סעּפע ךיז ליפ ךיא ןוא

 ,ָאי -- רָאלק טגָאזעג טָאה ןובשח רעד

 לביטש ַא --- עלעטעטש ןיא ןוא .עלעטעטש ַא לָאמַא ןעוועג זיא == ==! ---

 עלעביטש םעד ןיא .טקנוטעגנייא ןעמולב ןיא ,טורעג רעמיוב ןשיוצ .סקירעדינ ַא

 וזַא -- ... ךיז רַאפ גָאט םעיינ ַא טדימשעג ,טעװערָאהעג רעווש ןשטנעמ ןבָאה

 .עברעוו ןגעוו ןלייצרעד ןביױהנָא טלָאװעג ךיא טלָאװ

 .עװָאסָאלק רעטלַא רעד ןופ קנופ ַא ךיז ןיא טגָאמרַאפ עברעוו טָאה'ס

 עטלַא יד ,תוחוכ עריא טיול ,קידנטיהּפָא ,"ןיסחויה תלשלש, יד ןגיוצעג טָאה יז

 : ןעמָאנ ןטימ טנױרקַאב ריא ןעמ טָאה טסיזמוא טשינ ןוא ,עיצידַארט רעװָאסָאלק

 טשינ סָאד ןָאק ןעמ סָאװ ,סנױזַא ךיז ןיא טגָאמרַאפ טָאה יז ."תכנחמה אברעווש

 רשפא עברעוו ןיא ץוביק רעד טָאה סע .רעטרעוװ טימ ןענעכיײצַאב קידנעטש

 ריא ןיא זיא רַאפרעד ,ןעגנוכיירגרעד עשימָאנָאקע עסיורג ןייק טַאהעג טשינ
 ערעייט ,טײקכעלטנײרּפטסַאג ,טײקנדיײשַאב ,"טייקידהרתי-המשנ, ַא סעּפע ןעוועג
 "םירישה-ריש קיטש ַא זיא עברעווק ,גנַאזעג -- רקיעב ןוא ,תודימ ששיצולח

 רעטניוו .ןביוהרעד ךיז יז טָאה גנאזעג ריא ןיא .,טגָאזעג רבח ַא לָאמַא טָאה ---

 רעטנוא ףיוה ןופ -- רעמוז ,לביטש ןקירעדינ ןופ טנעװ עסַאנ יד ןשיווצ ןופ

 רעביא טייוו גנַאזעג רעד ןגָארטעצ ךיז טגעלפ ,רעמיוב-ןשראק עקידנעילב יד

 ,גנוביוהרעד ,גנונפָאה ,טסיירט גנַאזעג ןיא זיא ןעוועג ןוא ,רעדלעפ עקימורַא יד

 ,תירבע ןופ ןירענעק ַא ,"םכח דימלת, סלַא טברעוו ךיוא טָאה טמשעג ןוא
 אקוד ךיז ןעמ טָאה טנרעלעגסיוא ןוא ,טימרעד טסוחיעג ךיז ןבָאה םירבח ןוא
 סָאװ ,רעד ןייז טגעלפ דנַאש וצ ןוא .טעברַא ןופ געט ערעווש ךָאנ ,ץוביק ןיא
 םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,האירקה םלוא ןיא ,ןכוזַאב טשינ גוח םעד טגעלפ
 ,טגרעלעג טָאה עברעוו .,ןעמוקעגניירַא טשינ ,"לשדקמהיתיב סָאד, ןעמָאנ

 ,"הסנרּפה לע הנוממה ךאלמ , ןטימ טלגנַארעג עברעוו ךיז טָאה רָאי ףניפ
 -קירוצ ןוא ,ןתולג טזָאלעגרעביא .ןבעגעגרעטנוא טשינ ךיז ןוא טפמעקעג
 ערעסעב ןיא .םיֹרוזיּפ יד טול טייצ יד טלייצעג םירבח ןבָאה'ס .ןעמוקעג
 ,רוזיּפ ןטשרע םעד ןגעוו ךעלטימעג ןלייצרעד םירבח שרעטלע יד ןגעלפ ןטייצ

 ןלעװ טגעלפ רעדעי ,קירכַאפ ןופ םיתב-ילעב יד ךיז ןבָאה ןטיבעג ןוא
 רעטייווצ רעד ,םירתיב ןופ ףליה רעד טימ -- רעד .רעגייטש ןייז ףיוא ןצונסיוא
 ןפמעק טגעלפ ץוביק רעד רעבָא ,רעפרעד עקימורַא יד ןופ םירעיוּפ יד טימ --
 יד ןעמונעגרעביא טָאה רע ןענַאװ זי .טעברַא ףיוא טכער ןייז ףיוא ץלַאטש
 סיזירק רענײמעגלַא רעד .תוירחא רענעגייא ףיוא ןריפוצסיוא ןטעברַא-טּפױה
 ןעמוקעג ןענעז סע .ןטימעגסיױוא טשינ עכרעוו ןיא קירבַאפ רעד ךיוא טָאה
 טעברַא ןופ ןגייוצ .טײקיזָאלסטעברַא ןופ געט ,טעברא רעד ןיא ןסייררעביא
 ןטייצ ערעווש ,ןרָאװעג טרענעלקרַאפ זיא ץוביק רעד .ןרָאװעג טרידיוװקיל ןענעז
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 ןיא טעברַא רעד וצ ןבעגעגּפָא ךיז ,קיטומ ןעמונעגפיוא ץלַא ןבָאה םירבח --
 טָאה ףוס םוצ .לזערג ןדעי ֹוצ ןדנובעגוצ ךיז ,תופוע ןוא יק יד ייב ,ןטרָאג
 ַא ,רוזיּפ רעיינ ַא טייז ןייא ןופ :ןובשח ןרָאלק םעד ןכַאמ טזומעג טרָאפ ןעמ
 ןופ ןוא ,ןסילש םייב ךיז טלַאה קירבַאפ יד לייוו ,ןדָאב םעד ןרעװנָא ןופ הנכס
 רעטלַאק רעד ןוא .ןטעברַא עיינ ,ןטייקכעלגעמ עיינ -- טייז רעטייווצ רעד
 ערעסעב וצ ןייגרעביא ,רעטרע ערעכיז רעמ ןעמענרַאפ :טגָאזעג טָאה לכש
 ןקינייארַאפ : סולשַאב רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא'ס ןוא ,ןעגנוגנידַאב-סנבעל
 ,ןידנעב טימ עברעוו

 טירט ערעטנומ טימ עברעוו טָאה ,ןצרַאה ןיא רעצ םעד קידנטלַאהַאב ןוא
 ,געוו ןטייוו ןיא טנַאּפשעגקעװַא

 יצ ,םיוב ַא ךָאנ ןצנַאלפרַאפ :דלַאװ ַא ןיא ןָא ךיז טעז סָאװ -- -- --
 --- ?ןצנַאגניא ןעלצרָאװסיױא םיא ,םיוב ַא ןסיירסיוא

 (1936 טסוגױא 7 ,"תועידי;)

 לרק תימ לוש

 םיִנָאלס ןיא

 טימ טלמירד -- "ריביס ןשיליוּפ, ןיא לטעטש-ץענערג ַא -- םינָאלס
 ,לייװגנַאל ןיא סעקטַאכ עקירעדינ ןוא ןקַארַאב עריא

 יד -- ןסורָאלַאיב ףיונוצ ךיז ןעמוק ץוביק-הרשכה ןופ ָאידַאר םייב
 טשרָאד טימ ןייא ךיז ןרעה -- עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד ןופ ןענַארעטעװ
 .רעטָאפ ןשיטסילַאיצָאס, םעד ןופ ךיז ןגָארט סָאװ ןעגנַאלק ןוא רענעט וצ
 -- רעקלעפ ןשיווצ רעלגָאװ עשירַאטעלָארּפ יד --- םירוחב עשידיא ןוא ,"דנַאל
 םילשורי ןופ סעילַאװכ עטקַאהעגּפָא יד ףיוא "ןּפַאכ, הלואג ךָאנ עקידנצכעל
 ,דנַאלרעטָאפ ןקידנעיובפיוא ךיז ןופ הרושב עטרַאגעג ַא --

 רעד ןענעז ייז .רעדלעוו עטכידעג עטלַא-רוא םורַא ןעלגניר לטעטש סָאד
 יד ןופ םענייא ןיא יז ןעלדנַאװרַאפ ייז ,םינָאלס ןופ טייקכייר יד ןוא ץלָאטש
 עירטסודניא-ץליהעג יד טרירטנעצנָאק זיא'ס ןכלעוו ןיא ,סרעטנעצ עטסקיטכיוו
 ,ןליוּפ ןופ

 סע .ןעיירעגעז יד ןיא טלמוט'ס ןוא טכָאק'ס ,ןבעל טימ טלדורּפש סע
 ,ענסָאס רעטלַא ןַא ןופ סענאקלאב יד םורַא ןלייש סָאװ ,"ןרָאטעג, יד ןעשזוה
 ףיוא ייז ןּפַאכ'ס .רעטערב עטעװעלבוהעגּפָא סױרַא טפרַאװ ?שקרַאלוקריצ , יד
 יז ןבענ ןוא .ךעלדיימ עשידיא ןופ סמערָא עטלדייאעגסיוא ,עטלטרעצעגסיוא
 ,ץלָאה "עטנשקערַאפ, סָאד ןגעז ,רענעגעוװ-טסַאל יד לייאעג ןיא םירוחב ןָא ןדָאל

 סעטרוחב יד סָאװ ,טימרעד סיוא ךיז ןענעכייצ ָאד םיצוביק-הרשכה יד
 רעבָא ,רעווש זיא טעברַא יד .ןעגנוי יד טימ לסקַא וצ לסקַא טקיטפעשַאב ןענעז
 רעד ןוא .םיריױטקָאד ןגָאז ױזַא --- ןעגנול יד רַאפ טנוזעג זיא חיר-ענסָאס רעד
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 עתמא ןַא ןטעברַא רימ; -- סעטרבח יד ןופ ענייא ךיז טמירַאב --- רקיע

 ."טעברַא עשירַאטעלַארּפ
 "ןרָאטעג; יד .ליטשיַאש גנולצולּפ טרעװ -- ןעמיוק ןופ ףייפ ןטימ

 -סױרַא ןזיוװַאב טשינ ןבָאה ייז ,טעברא רעד ןופ ןטימ עמַאס ןיא ּפָא ךיז ןלעטש
 יד טייקליופ טימ טּפעלש *"שקרַאלוקריצ, יד .גנולש ןטצעל רעייז ןעייּפשוצ

 ."רעטערב עיצרָאּפ,
 ןופ ,ּפוז עקידעכָאק יד טלײטרַאפ ןסע טכַארבעג טָאה סָאװ רבח רעד

 טסָארפ ןופ ןריורפעגכרוד זיא סָאװ ,הרבח רעד וצ ,ערַאּפ ַא טצעז'ס רעכלעוו
 יד ןבָאה רימ ןלעװ טנייה , :לוק ןייא טימ ףיוא ןעגנירּפש עלַא .טלעק ןוא
 ןוא ,ּפוז ןיא ןייב ַא :סע טניימ ןושל ןשיאאזָארּפ ןפיוא 1 גנושַאררעביא עתמא
 -- טימעג סָאד ,קידתולדג ,ךיז ייב קידרעפָאה זיא רע --- רעלײטרַאפ רעד

 טָאה ךיק ןיא ,ָאי ,ןלעטש וצ ןדירפוצ ייז דנַאטשמיא זיא רע סָאװ ,ןביוהעג
 לָאז'ס זַא ,רַאפרעד טגרָאזעג ןוא (+ *עקרַאלוקריצ, יד ןעניז ןיא טַאהעג ןיוש ןעמ
 ידק :ןעגנוי יד סױרַא ןדייר טײקטרַאצ ןוא טפַאשביל ךס ַא טימ .,ןייב ַא ןייז

 "! ערעזנוא ,עקרַאלוקריצ
 :לכימש א טימ גערפ א רענייא טיג ,סיב ןלענש ַא קידנּפַאכ
 ךיוא ןטרָאד ןענעז ? תמא טשינ ?ַאה ,םערַאװ טציא זיא ץרא ןיא ,ונ =-

 ? ןעיירעגעז ןַארַאפ
 ;ןטייוצ א ןופ טרָאװ ַא טלַאפ
 עקיבלעז יד טימ טעברַא רעייז ןיא ןטרָאד ךיז ייז ןצונַאב רשפא ---

 :טנכײצעגנָא ייז ףיוא ןבָאה רימ ?טנעה ערעזנוא ךרוד ןענעז סָאװ ,רעטערב
 "!לארשי ץראב םילעופה רוביצל ץמאו קזח -- "דסמ, הרשכה ץוביק תדובעע

 ,"םולח איה קמעה; :לרמז ַא טיצרַאפ טשיניריד טשינ"רימ עטרבח ַא

 רימ ,ָאי; :גָאז ַא ןיירַא טפרַאװ ןוא ,ץל לקיטש ַא ,רבח ַא ףיוא טּפַאכ
 ןלעװ רָאי קיצרעפ זיב .רבדמה ינב יד ןופ תוגהנתה רעד טיול ףיוא ךיז ןריפ
 ףיוא .,םולח ַא ןייז ץלַא ךָאנ טעװ קמע רעד ןוא -- ןעשזדנַאלב ,ןעלגָאװ רימ
 ,"דבַאל ןיא ןעמוקנָא רימ ןלעװו רעטלע רעד

 "ַארט יד ךיז ןעמרוט ןרעמיצפָאלש יד ןיא .ץוביק ןיא קירוצ ןענעז רימ
 טעב ַא; :גנוזָאל רעד ןגעוו רימ טלייצרעד'מ .?ןלַאנַאיצַאנרעטניא , עלענָאיציד
 טרידיווקיל טָאה'מ סָאװ ,טימרעד ךיז ןעמ טסיירט לייוורעד 5! שפנ ַא רַאּפ ---
 ,ןביולג וצ רעש ייז זיא'ס .ןטעב עקידנרָאגײרד יד -- ?סנרעטניאמָאק, יד
 עכעלטע רָאנ רעמיצ ןדעי ןיא ןעניואו ץוביק ןקידלארשי ץרא א ןיא זַא
 ןיא טײװצעבלַאז ןפָאלש וצ רעמעװקַאב זיא -- ןתמא רעד ןיא ןוא ,ןשטנעמ
 .:.?רעשינַאגרָא רעמ .קידצוביק רעמ זיא'ס .רעמערַאװ זיא'ס, .טעב ַא

 םורַא ךיז ןעילוט םירבח בור סָאד וטספערט --- טכַאנ רעד ןיא טעּפש
 --- ץוביק ןיא רעטסמיטניא רעד -- לקניוו ןעמערַאװ םעד טָא ןיא ,עלעוויוא םעד

 טקיטפעשַאב ןענעז סָאװ ,ךעלדיימ יד ןושל-ץוביק ןפיוא ןעמ טפור ןעמָאנ םעד טימ (*
 ,יךבו טכַאל ,ּפָא ךיז טור ,טעברַא ,טפָאלש ,טסע "עקרַאלוקריצ, יד 1 יירעגעז רעד ןיא
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 .ךעלעבעווש םורַא ױזַא טרָאּפש'מ ,רעייפ עקיבייא סָאד ,"דימת שא, רעד טנערב
 -- םימעטמ עשיצוביק יד ןופ סייב ַא ןּפַאכ טייצ וצ טייצ ןופ ןעמ ןָאק ָאד

 ַא ןוא עװַאק טימ טקעמש סָאװ ,ייט רערעטיב ַא :ןטיײצלָאמ יד ןופ םייריש

 ,קישטעּפירּפ ןפיוא טעילַאמסעגוצ טיורב ץרַאװש לקיטש
 ןיירַא טבייר'מ .ןגָאמ ןשיצולח םעד ןופ עװַארטָאּפ-טּפיױה יד זיא אמחל יד

 ַא .טיורב סָאד טרעצרַאפ טעשזודוב ןבלַאה ַא ,גָאט ןדעי םַארגָאליק 125 ייב
 ןענהמכח עקינייא .שיט ןפיוא טעילַאװעגנָא דימת זיא סעקשירק ןופ םערוט
 ךיז ןענעכייצ ןינב ןשירָאטקעטיכרַא ןקיזָאד םעד ןלעטשפיוא םייב זַא ,ךיז

 רעטערב יד ןרדססיוא םייב טביאעגנייא ךיז ןבָאה סָאװ ענעי טָא רקיעב סיוא
 ,ירעגעז ןופ ץַאלּפ ןפיוא

 טקיאורַאב ,טייצ יד קעװַא טעגרה רע ,לכאמ-טּפיוה רעד זיא אמחל יד
 ,הרבח יד טרירטנעצנָאק ,ליײװגנַאל םעד טביײרטרַאפ ,ןוורענ עטפיורשעגנָא יד
 ...קערַאכוס לקיטש סָאד זיא סעיצקנופ טימ לּפוטמ ןוא ןדָאלעגנָא

 ןעמוקַאב רימ ןלעװ ןטַאקיפיטרעס ,רעגייטש ַא ,ליפיווק :עגַארפ ַא טלַאפ
 "? הילע רעטנעָאנ רעד ןיא

 ךיא; :ךיז טמירַאב ,םרָאפינוא ןיא ךָאנ ,טַאדלָאס רעטריזיליבָאמעד ַא
 ןיימ יײמרַא רעד ןיא טייצ עצנַאג יד ּפָאק ןיא גיוא ןַא יו טיהעגּפָא בָאה
 שַאט ןופ סױרַא טמענ רע ןוא -- "רמוש ַא ןבילברַאפ ןיב'כ ,טייקידרמוש
 ...ןביײצּפָא ןשירמוש םעד

 םירמוא , :דיל סיקסווָאכינרעשט טגניז רע ,לדנוגינ ַא טיצרַאפ רעצימע
 .י.ןַארַאפ זיא דנַאל ַא טגָא'מ ---+ "ץרא תהנשי

 ןבָאה טֶָא ,טרָא ןפיוא ,ָאד ןענדרָאוצנײא ךיז רענעלּפ ןעמ טכַאמ לייוורעד
 ?ןיול ןטימ ןָאט ןעמ לָאז סָאװ .,ןהעש-בָאגוצ טעברַאעג ץעגרע םירבח עכעלטע

 ? ענַאװ יד ןטכיררַאפ ? גנולעטשרָאפ-רעטַאעט ַא ןכוזַאב ? לַאזנעייל םעד ןצוּפסױא
 ןוא ךיז טכָאק -- טעברַא רעד ךָאנ וורענ-סנבעל רעד -- לַאזנעיל ןיא

 לסיבַא ןעגנערבוצניירַא עיסימָאק -רוטלוק רעד טשינ טגנילעג'ס .טלמוט'ס
 --- ָאידַאר ַא ןבָאה רימ .ןענעייל ץוחַא -- ץלַא ןָאט ןעמ געמ ָאד ,טייקליטש
 רימ זיב ןעמוקעגנָא זנוא זיא לַאג םענירג טימ .םירבח יד ךיז ןעמירַאב
 לקניוװ ןפרָאװרַאפ רעזנוא טדניברַאפ סָאװ ,"ילכ, עקיזָאד יד טעּפַאשטָאּפ ןבָאה
 רעד טימ -- ןשינעצכעל עטכעלקריװרַאפ-טשינ ןוא םירוסי טימ ןדָאלעגנָא --
 .זירַאּפ ןוא ןָאדנָאל ,עוקסָאמ ,םילשורי -- טלעוו רעטיירב

 טרעטש ָאידַאר יד זַא ,ץפח תטיקנב ןרעוװש וצ טיירג זיא רבח רעדעי
 "נואוו רעביא רעדנואוו -- רָאנ .רעכיב עקיכייב-בָארג ןענעייל וצ טשינ ללכב

 ,"ןרירטנעצנָאק וצ ךיז ךעלגעממוא זיא'ס ןוא טרעטש , טייקליטש יד דָארג -- ! רעד
 לסיבַא ךיוא ןּפַאכנײרַא ףרַאד ןעמ .טצענערגַאב זיא רעטעברַא ןופ טייצ יד
 ןעמָאקלָאפרַאפ ךיז ףרַאד ןעמ ,קיזומ

 ,טײקטמַָאקלופרַאפ ,עיצקעפרעּפ -- "תומלתשה, טרָאװ סָאד טלַאפ'ס רָאנ יו
 ןענעכערסיוא ריד ןעמ טעוו םעטָא ןייא ןיא ןוא ,ץפיז ןרעווש ַא רבח רעדעי טוט
 ,לארשי ץרא ,םזילַאירעטַאמ רעשירָאטסיה :ןעלדנַאהַאב סָאװ ןסרוק עלַא יד

 ,דכו םזילַאיצָאס ,רוטַארעטיל עשיאערבעה ,עימָאנָאקע עשיטילָאּפ ,עיגָאלָאכיסּפ
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 .טייקיטעט-רוטלוק ַא ןריפוצכרוד רעווש זיא'ס, :הרוש עטשרעטנוא יד ןוא

 ןענעז רימ זַא ,ןסעגרַאפ רימ ןוא ,רענעלּפ "עטנעגילעטניא; וצ ןטיירג רימ

 י + + "ןפָאלש ,ןסע ,ןטעברַא : ןייז םצמצמ ךיז ףרַאד ןעמ : רעטעברַא

 ןעמ ןוא ןטעב יד ןיא סנשיק יד רעטנוא רעכיב עקיד ןָא ךיז ןפיוה סע

 :ןעמ טגערפ רעטיצ ַא טימ .,טייצ ןייק שממ ָאטשינ ,טשיג ייז טנעייל

 רעד ןיא ןָאטעגנײרַא ןשטנעמ יד ןענעז ,ןרעה רימ יו ,לארשי ץרא ןיא ---

 רעגַאב רעד ןענורעגסיוא זיא .החּפשמ רעד ןיא ,טעברַא רעד ןיא ,טּפַאשטריװ

 סע טרעלעמשרַאפ ?"ןבעל ןופ ךוב סָאד, ןזיולב רָאנ ? ןעמָאקלָאפרַאפ וצ ךיז

 ? טנָאזירָאה םעד טשינ

 סערעטניא ןוא הדמתה סיורג טימ ךיז ןעמ טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא

 טָאה ןעמ .ץוביק ןקידלארשי ץרא ןופ עבַאגסױא יד ןענעייל ןפרָאװעגנײרַא

 .ןענימרעט-טּפַאשטריװ ערעווש ןוא עדמערפ עלַא יד ןיײטשרַאפ וצ טרעטַאמעג ךיז

 ןליו --- ץוביק ןיא רעדניק יד ןופ סעיפַארגָאטָאפ יד ןטכַארטַאב ייז ןעוו ןוא

 טלמעלפ סעטרבח יד ןופ ןגיוא יד ןיא ,"תומכח, ערעייז ןלייצרעד יז לָאז'מ ייז

 ,טפַאשקנעב ןופ לרעייפ ַא ףיוא

 ַא ןופ דליב ַא רעגניפ ןקידנעשטשַאל ַא טימ ןָא יז ןריר םיעדוידאלב

 ,ןקילב עקידוועמעש עטעיַאטרַאפ טימ ךרוד ךיז ןפרַאװ ךעלרָאּפ ןוא דגיק

 רעד ןוא טכיל סָאד ,גנוגעװַאב יד ?ץוביק ןיא טכַאנ יד וצ טלַאפ ןעוו

 ָאידַאר יד טעקסַארט ןעמעלַא רעביא ןוא ,ףיוא טשינ לָאמנייק ןרעה --- למוט

 רעשילַאקיװמ טימ -- סיוא טשינ לָאמניק טנקירט סָאװ ,לַאװק ַא יװ --

 .עיצָאמע

 ,ןרעװ ןפָאלשטנַא ןעמ ןָאק יו ? ןכתיה : טשודיחרַאפ טסייטש וד בוא ןוא

 ייב ,ןעװעצַארּפ ןגרָאמ ןענָאק לָאז'מ ידכ ,חוכ לסיבַא ןּפעש ןוא ןעורסיוא ךיז

 :לוטיב טימ ריד ןעמ טרעפטנע ? למוט ַאזַא
 רעד טבעל ,טגָאזעג סנייטשימ ,ןעוו לייוו !םעד וצ טניואוועג ןיוש ,טע ---

 ךעלטנגייא ךָאד טביילב --- ןֿפָאלש ,ןסע ,ןהעש-טעברַא יד ּפָארַא וטסנכער ? שטנעמ

 ,טכַאג רעבלַאה ךָאנ -- תוצח רעד רָאנ ךיורבעג םענעגייא ןרַאפ

 ,(1938 רַאורבעפ ,"תלעוּפה רבדג)

 ידלַאטרעב-יקצ אל .,וו

 ץוביק רענווָאר ןיא ךוזַאב ַא

 ,דוסיה-ןרק ןרַאּפ תוחילש ןיימ טימ תוכיישב ענווָאר ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא

 ,ןזיירק ענעדישרַאפ טימ ךיז ףערט ,טָאטש ןופ ןסַאג יד רעביא םורַא ייג ךיא

 ,ןקורדנייא ףיוא םענ ןוא וצ ךיז קוק
 ץרא םעיינ ןרַאפ טוט יז סָאװ ץלַא --- טָאטש עקיטרַאנגייא ןַא זיא ענווָאר

 ןעמ טגייל הטורּפ רענעבעגעגּפָא רעדעי ןיא ,םַאלפ ןוא רעייפ טימ זיא ,לארשי

 ןרעװ וצ רוטּפ ידכ ,הבדנ ַא םתס טשינ זיא סָאד .הנווכ עלַאנָאיצַאנ ַא ןיירַא
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 ףיוא וליפַא ןוא ,תופיסא --- טָאטש ןופ ןלייט עלַא ןיא .טכילפ ַא ןליפרעד ןופ
 הפיסא ןַא --- ענוװָאר ןופ טיבעג ןשיטַארקָאמעד-שיקלָאפ םעד ---+ ַאילָאװ רעד
 רָאי ןופ חסונ ןטימ שטָאכ ,םידיגמ עקילָאמַא ןופ רעגייטש ןפיוא ,לוש ןיא
 ,"ץוביק; ןקיטרָא ןיא סעומש ןוא הפיסא ןַא ךיוא -- ךיז טייטשרַאפ ןוא ,5

 ריפ ףיוא ןלייא ריפ ןופ רעמיצ ַא ןיא ,תוצח וצ טנעָאנ ,טכַאניב טעּפש
 ןגיוא ערעייז ןיא ןוא ךעלדיימ ןוא םירוחב ךיז ןעלמַאז ,טרילבעמ בלַאה ,ןלייא
 ַא ךיז טרעקַאלפעצ דלַאב ןוא גנַאזעג ַא ןָא ךיז טבייה סע .רעייפ ַא טנערב
 ןקידמרוטש ןוא ןקידנענערב ַא ןיא ,זיירק ַא ןיא עציײלּפ ףיוא טנַאה ,ץנַאט
 יד ןופ ןרָאװעג טכַארבעגרעבירַא זיא סָאװ ,ץנַאטיַארָאה רעד זיא סָאד ,זיירק
 ןוא םיצוביק יד וצ ,תוצופת יד ֹוצ ןדריה-קמע ןוא לאערזי-קמע ןיא תוצובק
 ןבעל יינ ַא וצ וצ ךיז טיירג טנגוי עשידיא יד עכלעוו ןיא ,ןטקנוּפ-הרשכה
 ,טייהיירפ ןוא טעברַא ןופ

 ,םירבא עלַא ןיא טייגעצ ןוגינ רעד ןוא רעדנַאנַאפ ךיז טרעקַאלפ ץנַאט רעד
 עכעלרעניא ןַא ןדייר סעציילּפ ןוא סיפ ,טנעה ,."הנרמאת יתומצע לכ; ןימ ַא
 ץרא ,ךיתארק םיקמעממ; : תונווכ טימ לופ רעבָא ,רעטרעוו ןָא דיל ַא ,ךַארּפש
 ...?!לארשי

 יד ןוא טקַאּפעג ןעװעג ןיוש זיא "ץוביק, ןופ רעמיצ סָאד ןעוו ןוא
 רעבָארג ַא טרעהרעד גנולצולּפ ךיז טָאה ,ןצעגערג עלַא רעבירַא ןענעז ץנעט
 .ייציִלָאּפ -- ןזיװַאב ךיז טָאה לעװש ריא ףיוא ןוא ריט ןיא ּפַאלק

 רעטעּפש ַאזַא ןיא שער ןוא תולוק יד ןטיײדַאב סָאװ ? ָאד ריא טוט סָאװ --
 ןיא ןרעטשינ וצ ןביױהעגנָא ןבָאה ןטסיצילָאּפ יד ןוא -- ?ָאד זיא רעװ ?העש
 ,זיא ךרד רעייז יו ,ןגערפסיוא ןוא רעמיצ

 רע טָאה ,חילש ַא ןעמוקעג זיא טָאטש ןיא :טרעלקעגפיוא ייז ןעמ טָאה
 ,לַאקָאל םיצולח ןיא ןעמוקעגנײרַא רע זיא רעטעּפש ,טַארעפער ַא ןטלַאהעג
 יד ,ןצנַאט ןוא ןעגניז לָאז ןעמ זַא ,ךעלריטַאנ זיא טייהנגעלעג ַאזַא ייב ןוא
 ריפ יד םורַא ןּפַאט ,םיצולח יד ןוא ךימ ּפָא ןטסעמ ,םורַא ךיז ןקוק ןטסיצילָאּפ
 טקורעגּפָא זיא סָאװ ,שיט ןפיוא סעּפע ןכוז ,רעמיצ ןטסוּפ-בלַאה ןופ טנעוו
 יד ןופ רענייא ןוא ,םיא ףיוא הקשמ ןָא ןוא קעדוצ ַא ןָא לקניוו ןיא ןרָאװעג
 ןעמ טָאה ןעד יצ, :עגַארפ ַא טימ רימ וצ טקעריד ךיז טעדנעוו טײל-ײצילָאּפ
 ןעוועג זיא רעפטנע ןיימ ...7?ןייו לזעלג ַא טימ ןעװעג דבכמ טינ ךייא
 "...ןעוועג דבכמ ךימ ןעמ טָאה ץנַאט ןוא גנַאזעג סימ רָאנ ,ןיינ; : רָאלק

 יז ןטכַארט סיוועג ,רעמיצ סָאד ןזָאלרַאפ ןטנַאיצילָאּפ עטשַאררעביא יד
 ץנַאט ןוא גנַאזעג .זיוה-םיעגושמ ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא ןענעז רימ, : ךיז ייב
 "? גנולײװרַאפ ןעמ טפור סָאד ןוא ?ןכתיה ,הקשמ ןָא

 .היחמ ךיז ןיב ךיא ןוא גנַאזעג ןוא ץנַאט רעייז ךישממ ןענעז םיצולח יד ןוא
 טָאה ריא סָאװ ,"ץוביק, רענוװָאר ןופ תוצולח ןוא םיצולח ךייא קנַאד ַא

 סָאװ ,ןבעל רעייא ןופ דיירפ יד רימ טימ טלייטעג ךיז טונימ ַא ףיוא שטָאכ
 בָאה ךיא סָאװ ןוא ןשינעבעלרעביא ערעייא ןיא ןעוועג ףתשמ רימ טָאה ריא
 ,..תורכיש עזָאל-ןייו רעייא ךייא ייב טכוזרַאפ

 ("הנבור)
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 במ ַא ראו .ׁש

 קירוצ ןרָאי טימ ןוא טנייה
 (ץביק רעצלעיק ןיא ךוזַאב ַא ןופ)

 .א

 ץלעק ןיא ץוביק םעד ןופ םיצולח קיצרעפ טרעדנוה יד ןעמענרַאפ טנייה
 "ַאמעגסיוא שירפ ,ענייש טימ ,ןריט עוװָאטנַארפ טימ רעזייה ענייש ,עייג יירד
 "דָאּפ עטרירעטופ ,עלעג טימ ,ןטיפוס שרעביוז ,עטייוו טימ ,ןרעמיצ עטעוועל
 טמוקַאב סָאװ ,טָאטש ןיא טָאטשרַאװ-רעדיײגש ןשּפיה ַא ןגָאמרַאפ ייז .סעגָאל

 ַא טנדרָאעגנייא ןבָאה ייז :ןגוצנַא ןוא רעדיילק ףיוא ןעגנולעטשַאב עדמערפ
 יירעסָאלש ַא ,ןיזַאגַאמ ַא רַאפ לבעמ סיוא טעברַא ןעמ ואוו ,יײרעלַאטס ענייש

 יײז .ךיורבעג םענעגייא ןרַאפ טַאטשרַאװ רעטסוש ַא ךיוא ןוא יירעדימש ַא
 ןוא ןעמונעגנָא ןרעוו ןעגנורעכיזרַאפ ערעייז ,טָאטש ןיא סידערק ןעמוקַאב
 םעניא םעטסיס ןוא טייקנייר ,גנונדרָא ָאד זיא'ס ,טריטנַאקסיד --- ןעלסקעוו ערעייז
 "עגרעדנַאנַאפ קידװעגרָאז ןוא ךעלטקניּפ רעייז טרעוו עטעיד עמערָא יד .ץוביק
 םירבח לייט ןסיורג א רַאפ .,.שינעפרעדַאב רעד טיול ןוא טייצ רעד וצ טלייט
 "עליירפ ןוא רעמעװקַאב ,רעסעב ,רעמענעגנָא ךס א ץוביק ןיא ָאד ןבעל סָאד זיא
 עקנַארק ייב ,םייח רענעגָאלשרעדינ ,רעקירעגנוה ,רעמערָא רעד ןיא יוו ,רעכ
 טייג סָאװ ,טעָאּפ רעד ,ב רבח רעד .לטעטש רעדָא טָאטש ןיא עמַאמ-עטַאט
 זַא ,רימ טרעכיזרַאֿפ ,ץוביק ןופ ןעגנוטכירנייא יד רימ טזייו ןוא רימ טימ

 ,טַארַאּפַא-ָאידַאר ןווָאּפמָאל-ריפ םענעגייא ןַא ןבָאה ץוביק רעד טעוװ חסּפ ףיוא
 ,טעטש עשיאעּפָארײא עסיורג עלַא ןופ סעדער ןוא קיזוומ ןעננערב טעװ סָאװ

 םייה רעד ןיא טפַאשטריװדנַאל ייד טעברַאעג טָאה סָאװ ,רבח רעכיוה רעד רעבָא

 רעד טעוו חסּפ ףיוא זַא ,רימ טרעכיזרַאפ ,ןכַאז עשיטקַארּפ רַאפ ןיז ַא טָאה ןוא
 סָאװ ,רעניה קילדנעצ ַא ןוא יק עקידנקלעמ ייווצ סנגייא ןייז ןגָאמרַאפ ץוביק
 א ,עכעליירפ ַא ,עקידנוחטב ַא זיא ץוביק ןיא גנומיטש יד .,"ןגייל ךיז, ןלעוו
 החּפשמ עסיורג ַא יוװ ןייא ךיז ןעוועדנופ ייז זַא ,ןליפ סָאװ ןשטנעמ ןופ גנומיטש
 םירבח עיינ ןטיירגוצ ןוא ןריטסיזקע גנַאל טעװ "הדוקנע רעצלעק יד זַא ןוא
 ,לארשייץרא ןייק הילע רעכעלרע ,רעטנוזעג ַא רַאפ

 -ךס .גָאטליואוו אזַא טַאהעג ץוביק רעצלעק רעד טָאה דימת טשינ רעבָא

 ןיא טבעלעג ךעלדיימ ןוא םירוחב עלַא יד ןבָאה קירוצ רָאי ןייא טימ לכה

 ,ןיגב ןטלַא ,ןטזָאלרַאפ א ןיא טניואוועג טָאה ןעמ .טיוג ןוא תוקחד רעכעלקערש

 "רעטסנעפ עכַאלפ רעקילדנעצ יד .יירעיורב-ריכ ַא רַאפ טנידעג לָאמַא טָאה סָאװ
 ןעוועג זיא ךַאד רעד .ןסירעגסיוא ןוא ןפָא ןעוועג ןענעז ,ךַאד ןרעטנוא ךעל
 ןגער רעד ,רעכעל עלַא ךרוד ןעייוו ןוא ןטישניירַא טגעלפ יינש רעד ,ןכָארבעצ

 טגעלפ טניוװ רעד ןוא ,ןסיורד ןיא יװ רעקינייוו טשינ ,טיפוס ןופ ןסיג טגעלפ
 -טפַאנ עקידנעשטּפָאק יד ןשעלרַאפ ןוא ןטלַאּפש ןוא סענורַאּפש עלַא ןיא ןפייפ
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 ערעטסניפ ,ערעיוהעגמוא ,עקיזיר יד ןטכיײלַאב טנָאקעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ךעלּפמעל

 ןכַאמ תופתוש ןגעלפ ,ןטסירק ןוא ןדיא ,םינכש עטוג .עילַאה עכעלמייהמוא ןוא
 רעד ןופ טכַארבעגטימ ןבָאה םיצולח יד סָאװ ,םידגב יד ןוא שעוװ יד ייז טימ
 ,סערדלָאק יד ןענעבנגוצ ,ּפָאק ןרעטנוא ןופ סנשיק יד ןעמענוצ ייז ןגעלפ ,םייה
 .רעכיטנַאה ןוא רעדמעה יד

 ךיז ןעניפעג ,םייה עקילָאמַא רעייז םיצולח יד ןפור ױזַא ,?סעילַאה; יד
 עקיציּפש ,עכיוה .טָאטש רעד רעטניה לטרעפ םענעזָאלעגּפָא ןַא ןיא טייוו ץעגרע
 -רעטניוו עדניל יד ןיא ןוא טסברעה זַא ,תודע ןגָאז געוו ןפיוא סעדורג-םייל
 ןיא ןייגוצפיורַא ךעלּפערט יד .עטָאלב ןיא ןעקנוזעגנייא ָאד ןעמ טרעוו געט
 קיטכיזרָאפ ןלעטש טספרַאד וד : טליופרַאפ ןוא ןבירעגסיוא ןענעז ?סעילַאה,, יד
 ןשיפיוה ןיא ךיילג ןטניה ןפיוא קירוצ ןלַאפ טשינ טסלָאז וד זַא ,טירט םעד
 -רַאפ זיא עגָאלדָאּפ יד ,ענמוס ןוא לקנוט זיא קינייװעניא .,ןירַא טסימ ןסַאנ
 ,טָארט םעד רעטנוא ךיז טיג ןוא טליופ

 טשינ דָארג ןבָאה רימ ןוא ןלַאפנײרַא טסנעק וד ,רבח ,קיטכיזרָאפ ---
 ןקירעביא ןַא ןופ ּפָא רימ טלַאה ןוא רבח ַא רימ טגָאז -- ןטנוא ןופ לסילש םעד
 ,טָארט

 ףיוא לדיימ ַא ןָא רימ טזייוו --- ךיק יד ןענַאטשעג זיא ָאד טָא ,טסעז --
 ךיא זַא .טרעכיורעג קידנעטש טָאה יז .טנַאװ-לגיצ ַא ןבענ טסימ ןפיוח ַא
 ,טניימעג בָאה ךיא .ןגיוא יד ןופ ןרערט ןייג ןָא רימ ןביוה ,טנייה ךיז ןָאמרעד
 ןעוועג טשינ ץלָאה םוש ןייק ָאד זיא ריא רַאפ ,ןרעװ דנילב ָאד ןלעװ רימ זַא
 ,רעייפ טַאהעג טנייפ טָאה יז .ןקורט

 ,ךיא גערפ -- ?ןפָאלשעג ריא טנעז ואוו ןוא ,ונ --
 לקנוט שיטַאּפמיס לדייא ןַא טימ ,לדיימ רעדנַא ןַא ןָא רימ טזייוו --- ,ָאד ---

 ןוא טירדעבלַאז ןפָאלש ןגעלפ רימ -- טנעװ עפיש ענעסירענּפָא יד ףיוא ,םינּפ
 ירפרעדניא ךיא בָאה לָאמנײא .ןעמערַאװרעד וצ ךיז ידכ ,לטעב ַא ןיא טרעפעבלַאז
 ןריורפעגוצ טכַאניײב זיא סָאװ ,דמעה ןיימ ןסײרּפָא טנָאקעג טשינ ןייטשפיוא םייב
 ,טנַאװ רעד וצ ןרָאװעג

 טָאה -- תורוחב ערעזנוא ןקוקנָא ןוא ןעמוק טפרַאדעג טלָאמעד טסָאה ---
 ,עטעשזַאסרַאפ טימ --+ ריא ףיוא ןזיוועגנָא ןוא ןפורעגּפָא רבח רעכיוה רעד ךיז
 -מורַא סעטַאמש רופ ַא טימ ,ּפעק ענעדנובעגמורַא טימ ,רעמינּפ עטרעכיוררַאפ
 ןטייקסואימ עכלעזַא ,ךיז טכוד ,לָאמנייק ךָאנ בָאה ךיא -- סיפ יד טלקיוװעג
 רע יװ ןָא רעדיו יז טקוק ןוא קידנעלכיימש וצ רע טיג -- ,ןעזעג טשינ
 ,עבלעז יד זיא סָאד זַא ,טביולגעג טשינ ךיז טלָאװ

 שיטַאמעטסיס טָאה ךיק יד לייוו ,ןסע ןפיוא ןטרַאװרעד ךיז טנָאקעג טשינ
 טשינ .סנגָאמ עקידייל טימ ,קירעגנוה ןּפָאלש ןעגנַאגעג ןעמ זיא ,טריטָאבַאס
 ןעמערַאװרעד טנָאקעג טשינ טכַאנ עצנַאג ַא ךיז טָאה ןעמ לייוו ,ןפָאלשעגסיוא
 זיא ,יינש ןוא ןגער ןופ טצענעגכרוד ןעוועג ןענעז סָאװ ,סערדלָאק יד רעטנוא
 רעצעלּפ יד ףיוא טָאטש ןיא קעװַא ןיגַאב ןטימ טרעטַאמרַאפ ןוא דימ ןעמ
 ,טעברַא רעד וצ ןקירבַאפ ןוא

 לָאמַא טגָאזעג טָאה'ס ;רעקיטַאּפמיס ןוא טניירפ-עטוג טהנעטעג ןבָאה'ס
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 ןבָאה'ס : ןרינגיזער ץלעק ןופ התע-תעל זומ ןעמ זַא ,"זכרמ, ןופ רעייטשרָאפ ַא
 ןוא ךעלדיימ עכַאװש רָאּפ יז --- םייה רעד ןופ ךעלווירב ןקריוו טלָאװעג ךיוא
 עלַא ןופ ךיז ןעמוקעגפיונוצ ,ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדישרַאפ ןופ םירוחב

 ןדעי רַאפ ןוא ןטערטוצּפָא טשינ טנשקעעגנייא רעבָא ךיז ןבָאה ,ןליוּפ ןקע
 ןעמ ,ייז ןגָאז ,טוג ייז זיא טשרע ,טקנוּפ רעצלעק םעד ןבעגוצפיוא טשינ זיירפ
 טשינ י"א ןיא יאוולה ,גָאטליואוו ןיא שממ ,ןעגנוגנידאב עדנצנעלג ןיא טבעל

 ,ןייז רעסעב ךָאנ טצוו'ס ןוא ,רעגרע
 ןריצַאּפש סָאװ ,סעקינצוביק ,םיצולח געוו ןפיוא רימ ןפערט קידנעייגקירוצ

 ענעוטעגנָא-םערָא יד טכַארטַאב ךיא .תבש דובכל רעטצוו םענייש םעניא לסיבַא

 ;ןסַאצּפָא עקירעדינ ףיוא ךיש יד טימ ,ןעלטעקַאשז עצרוק יד טימ ךעלדיימ

 ןקוק סָאװ ,ןגיוא עכעלרע ,ענעפָא יד טימ ,רעמינפ עכעליירפ ,עטנוזעג יד טימ
 שינעכיילג א סעּפע ןעניפעג ליוו ךיא ,טלעוװו סטָאג ףיוא ןביולג ןוא גנונפָאה טימ

 ערענָאיצולָאװער ּפיט םעד טָא רַאפ טיײהנעגנַאגרַאפ רעשירָאטסיה רעד ןיא
 ענעטָארטעגסױא יד טימ ,םירוחב עכעלטע רעדיוו ןעמוק טָא רעבָא .,ןעיורפ

 רעיינ רעד ,ץולח רעד ,רע זיא סָאד טָא .סעקטרוק ענעגָארטענּפָא יד טימ ,ךיש
 א המשנ ןייד ןיא סױרַא טפור טלַאטשעג ןייז סָאװ ,רעטעברַא רעשידיא ּפיט
 ,רענַאטירוּפ .עטכישעג רעשידיא רעד ןיא תופוקת עגנַאל ןופ ָאכע ןקידנרעיוד
 ,ץולח ןופ ּפיט רעד זיא סָאד טָא -- רעטעברַא ןוא ןרענַאיצולַאװער ,םידיסח
 .ץוביק ןיא טבעל סָאװ

= 

 עכעלטנכעװ עקידנעטש יד יא סָאד .הביסמ ַא רָאפ טמוק טנוװָא ןיא
 ךיז טנגעזעג ןעמ .ןרָאװעג ןפורעגפיונוצ ערטסקע זיא עקידרעטציא יד ; הביסמ

 רַאפרעד .הילע רעד ֹוצ ןטיירגוצוצ ךיז םייהַא קעװַא טרָאפ סָאװ ,עטרבח ַא טימ
 ַא ןיא גנומיטש יד ,טגיילעגפיוא טוג ויא םלוע רעד .,טשינ ךיז ןעמ טלייא

 יד ןיא .,קיכליה ןכַאל ךעלדיימ יד ןוא קידעבעל טסעומש ןעמ .עקידבוט-םוי
 ךעלרָאּפ ןעייטש ,ןריט ענעפָא יד רעטניה רָאדירָאק ןלעקנוט ןיא ןוא ןעלקניוו

 רעכיה רעד .סעומש ןטיױרטרַאפ ַא ןיא ןָאטרַאפ ,טנַאװ רעד ןָא טרַאּפשעגנָא
 םענופ ןסָאריּפַאּפ סיוא טלייט ןוא עקנישַאמ ןוא קַאבַאט ,סעזליג טימ טציז רבח
 קעװַא טנייה טרָאפ סָאװ ,עטרבח רעד םורַא ןעלגניר ךעלדיימ עכעלטע .,ףותיש

 האנק ןוא עביל ןופ שימעג ַא זיא'ס .ריא ןופ ןסיײרּפָא טשינ ךיז ןענָאק ןוא
 ,טרירעג רעייז זיא יז .ןעיורפ רָאנ ןסייו סע ןכלעוו ןופ ,ליפעג ַא ,ןעמַאזוצ
 א ןיא יז .ייוצ רעדָא ךָאװ ַא ףױא ץוביק ןיא ןעמוק ךָאנ יז טעו רשפא
 ברַאפ רעזָאר ,רעטנוזעג א טימ טלקיװטנַא טוג רעייז שיזיפ ,עקיסקואוולטימ
 סע .,רָאה עטזיורקעג רעייז ,עדנַאלב ןופ ןיורק ַא טימ ,םינּפ ןקידכעלייק ןיא
 טשרעהַאב סָאװ ,רוחב רעניילק רעד טָא ,ריא ןגעוו תוריכזמ ןופ רבח רעד טדער
 ןיא יז -- טייהנגעלעג רעדעי ייב טדער ,טסנוק עשירָאטער יד טנכייצעגסיוא
 געוו ןרעווש ןצנַאג םעד ןעגנאגעגכרוד ןוא ץוכיק ןיא רָאי ייווצ רעביא ןסעזעג
 יז טמענ םלוע רעד ןוא ,וַארב ןוא ויטקַא ןעוועג דימת זיא יז ,טנייה זיב
 יד טימ ןטנעמסידָאלּפַא טָאטשנָא ץוביק ןיא ָאד טניד סָאװ ,גנַאזעג טימ ףיוא
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 םלוע רעד ,ליטש ךעלנייוועגמוא טרעוו ,טרָאװ סָאד טמענ יז ןעוו רעבָא .טנעה
 םלוע רעד ןוא ןרעטעװ יד ךיז ןרעדנע טנייה ןןטסוה וצ ףיוא עלייוו ַא טרעה

 ףיוא טלַאה'מ סָאװ ,רעסַאװ ןייק טשינ טקנירט'מ ןוא (טליקרַאפ קרַאטש זיא
 יד .ךעלּפעט עטרילַאמע-שיפיצעּפס יד ןיא ןגָארט ןייא ןיא הביסמ רעדעי
 ןעמ .ךיז טכערב עמיטש ריא ןוא ךייוו רעייז רעבָא ,גנונדרָא ןָא טדער עטרבח

 עיציזַאּפ רענעביוהעגפיוא ןַא ןיא ּפָאק ריא טלַאה יז .טרירעג זיא יז יו ,טליפ
 ןָאק יו .ןרערט ןופ טכייפ ןענעז ןגיוא עיולב עטקירדעגוצ-בלַאה עריא ןוא
 יז רעכלעוו טימ ,הרבח רעד טימ ןדיישעצ וצ ךיז ,טרירעג ןייז טשינ ןעד ןעמ
 טריצַאּפש ןוא טצנַאטעג ,טיירפעג ךיז ןוא ןטילעג ,טבעלעג טייצ עגנַאל ַאזַא טָאה

 טגניז עדער ריא ךָאנ ?ןבעל ןצנַאג ןפיוא ריא טימ לרוג םעד טקיניײארַאפ ןוא
 עשיצוביק עקירעי-יירד סָאד ,דניק סָאד ןוא טריטיצער עטרבח ַא ,רעדיוו ןעמ
 רעצנַאג רעד ןוא ,םינּפ סעטרבח ַא ןָא לזענ סָאד קידנבייר ,ָאלָאס טגניז ,דניק
 ,ןיירפער םעד טגניז ץוביק

 רעכיג זיא דיל-טיײלגַאב ענָאטָאנָאמ סָאד .ַארָאה עכעלרעייפ ַא זיא ַארָאה יד
 ,ןצילב ןגיוא יד ,טציוושרַאפ ןוא טיור ןענעז רעמינּפ יד .יירשעג ַא וצ ךעלנע
 ךעלדמעה עשיצולח יד ןוא ןעלסקַא יד ןופ טקורעגּפָארַא ךיז ןבָאה ךעלקער יד
 ןרעגלַאװ ךעלטעקַאשז ןוא ןעלטיה ,ןלַאש .ןזיוה יד ןופ טּפעלשעגסױרַא ךיז ןבָאה
 ןָאק ןעמ לייוו ,ןביוהוצפיוא ארומ ייז טָאה ןעמ ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא םורַא ךיז
 טַארדַאװק ןצנַאג ןרעביא דָאר ןייא קיטסַאה ךיז טגעװַאב סע .טנעה יד ןייז קיזמ
 -רַאפ ַא ןיא ךיז טגעװַאב ןטימ ןיא רערענעלק ַא ,דָאר רעטייווצ ַא ,רעמיצ ןופ
 ענעביוהעגפיוא טימ רוחב רעכיוה ַא טצנַאט ןטימ ןיא ןוא ,גנוטכיר רעטרעק
 .טיפוס םוצ טנעה

 ןעייטש סָאװ ,קנעב עגנַאל יד ףיוא ןוא ןשיט יד ףיוא םורַא טציז ןעמ
 סָאװ ,תוריכזמ ןופ רבח רעקירעדינ רעד טציז סע .,ךיוהרעדניא ןשיט יד ףיוא
 ,ןדמל רעד ,.ב רבח רעד טציז סע ; ןיבמ ַא ןופ קילב ַא טימ ַארָאה יד טכַארטַאב
 עטוג עדנַאלב יד טציז סע .טשינ טצנַאט רע ןוא דגנתמ לקיטש ַא זיא רע
 ריא ייב טעברַאעגסױא טָאה עריא תוחילש עכעלמיטנגייא יד ןעמעוו ,תשבוח
 ןוא ,ץנַאט ןיא ענערָאװעג-דימ ,ענענַאטשעגּפָא ןציז סע .טייקיאור עשימַאמ ַא
 ,דָאהַארַאק ןופ ןלַאפעגסױרַא ןוא טלכיורטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד

 ךיא זַא ,ץנַאט ןופ עמיטש רעקירעזייה ַא טימ ןוא וצ טמוק לדיימ ַא
 רעד ןטײלגַאב ןייג ליוו ךיא יצ ,יז טגערפ ,ליוװ יז סָאװ גנַאל טשינ ייטשרַאפ
 ךיא ןוא טכַאנ רעד ןיא טעּפש קעװַא טייג גוצ רעד רעבָא .גוצ םוצ עטרבח
 ןקיצנייא ןדעי טימ ךיז טנגעזעג עטרבח יד .גָאטיײב ןריצַאּפשמורַא ןופ דימ ןיב
 -רעביא יד ןשיווצ ,ןטײלגַאב ריא טייג םיצולח טפלעה ַא יו רעמ ןוא רעדנוזַאב
 סָאװ ,םינינע ענעדישרַאפ ןגעוו סעומש רעיירפ ַא ךיז טדניברַאפ ענעבילבעג
 ,ב רבח רעד .ףױרַא-גרַאב עיניל רעגנַאל ַא ןיא ןרעדנַא ןָא רענייא ךיז ןעלטייק
 קרַאטש ךיז טריסערעטניא תשבוח יד .רוטַארעטיל רעד ןיא טנווַאהַאב רעייז זיא
 םיא טכַאמ ןוא ןשטנעמ םעד סיוא טרעסעב יז זַא ,טניימ יז .עיזעָאּפ טימ
 יז טָאה טכַאנ ענעי לייוו ,דימ רעייז זיא יז .ןטייווצ םעד ןייטשרַאפ וצ קיאעפ
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 עיולב עריא ןוא טלכיימש םינּפ לדייא ריא .רבח ןקנַארק ַא ייב ןכַאװ טזומעג

 .ךעלטרעצ ןוא דלימ ןטכייל ןגיוא
 טימ זיולב ןבילבעג ןיב ךיא ,טכַאניב רעגייזַא ייווצ ןוא סנייא טרעוו סע

 ןוא ןרָאװעג קירעגנוה זיא ןעמ .ץוביק םעניא ןטסױװיטקַא םירבח קילדנעצ ַא

 טגײלעגקעװַא ןוא סע ןטינשעצ ,רעקעב ןופ טיורב שירפ טכארבעג טָאה ןעמ
 ענייז ןגעוו ,ויטקעלָאק ַא ןופ ןבַאגפיוא יד ןגעוו טדערעג ייברעד ןוא ןליקּפָא
 ןּפמעטרַאפ ןוא ןשוטרַאפ טשיג לָאז וויטקעלָאק רעד ,ןעמעלבָארּפ עשיגָאלָאכיסּפ
 "עגּפָא טשינ טעוװ רע סָאװ ,םעד ךרוד םיא ןעמַאזנײארַאֿפ טשינ ןוא דיחי םעד
 ןגָארפ עשיטילָאּפ וצ רעביא ןעמ טייג ךָאנרעד .עסַאמ רעד ךרוד ןרעוו טצַאש
 ,טסנוק ןוא רוטַארעטיל וצ רעדיוו ףוסל ןוא

 ַא ןפַאש ללכב ןליוו רימ .ןבעל עשידיא סָאד ןעיוברעביא ןליוו רימ

 ןטעברַא לארשייץרא ןיא ןעמוק רימ .תודוסי עשירפ ףיוא ןבעל רעדנַא ץנַאג
 ,ןטרעוו עלַא ןופ ןטנעמוסנָאק עתמא יד .גנונדרַא עטכערעג עייג ַא ןטיירגוצ ןוא
 וטספרַאד רַאפרעד .,ןייז רימ ןלעװ ,טייהשטנעמ רעד ךרוד ןפַאשעג ןרעוו סָאװ
 עלַא יד טימ קרַאטש ױזַא ךיז ןריסערעטניא רימ סָאװ ,ןרעדנואוו טשינ ךיז

 רענייא טגָאז -- רערעמירפ ַא ןוא רעקידנעווטיונ א זיא סערעטניא רעזנוא ,ןכַאז
 ןייז ןפרַאד רימ -- הבישי רעשטיוואבויל רעד ןיא טנרעלעג טָאה סָאװ ,רבח ַא
 ,טלעוו שיינ יד ןעמענוצרעביא יואר

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ ,ןגעלשעג ןופ רימ רע טלייצרעד קידנעײגמײהַא
 ,טכַאנייב םיצולח יד ףיוא ןלַאפנָא ןגעלפ עכלעוו ,םיצקש שטצעהעגרעטנוא טימ

 .רע טגָאז -- ץלעק ןיא סָאג רעד טָא ףיוא ןדיא עטשרע יד ןענעז רימ ---
 יד ףיוא ןוא זנוא ףיוא זייב קרַאטש ןעוועג ןטסירק יד ןענעז בייהנָא ןופ ---
 טימ רימ ןבעל רעבָא טנייה .,תוריד יד ןעגנודרַאפ זנוא ןבָאה סָאװ ,םיפוג-ילעב
 טניואוועגוצ ,תועמשמ, ךיז ןבָאה ייז .טרעהעגפיוא ןבָאה ןלַאפנָא יד ,םולשב ייז

 ,זנוא וצ
 (1935 לירּפַא 4 ,"תועידי;)

 ב מ ָא ר ַא + .ׂש

 שזדָאל ןיא ןוָאכָארָאב ץוביק
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 סָאװ ,סנעמיוק דלַאװ ַא ךיז טימ רָאפ טלעטש שזַאזייּפ רעשודָאל רעד

 "יראה ןרעביא .למיה ןטרעכיוררַאפ םוצ לגענ עצרַאװש עקיזיר טימ ןעלטייט

 טשינ ךיז ןעמערופ ייז ;סנקלָאװ עקיביוטש ןוא שיורג ,ערעווש ךיז ןגייל טנָאז
 טדליגַאב ןוז יד ; ןגער ןוא לּפעג ןופ ןעמרָאפ-ןקלָאװ עשיטַאנַאפ ,ענייש ןייק ןיא
 ןענעז ייז .טכַאגרַאפ רוּפרוּפ ריא טימ ןוא ירפרעדניא דלָאג ריא טימ טשינ ייז
 תומוקמ עיירפ עטייוו יד ןיא העיקש יד ןעוו ,זיולב טכַאנרַאפ .יורג קידנטטש
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 ןעעז ןוא ןיורב-טיור ,ןיורב ייז ןרעוו -- ןציּפש-םרוט ןוא רעכעד יד טברַאפ
 ,עסיורג טימ ןקוק סעדייבעג יד .סעטַאמש עטקיטולברַאפ ,עקיצומש יװ ,סיוא

 ןענעז ןרעיוט יד .ןסַאג יד ףיוא ןטַארדַאװק שטלטסעקעג-טכידעג ,עצרַאװש

 טגערפ'מ ןוא לריט ןיילק ַא ךיז טנעפע ,לּפענק סָאד ןָא וטסקירד ,ןסָאלשעג

 ?ןעמעוו וצ : ךיד

 ןסַאג עלָאמש ,עגנַאל יד רעביא טצלירג ייוומארט רעטברַאפעג ןירג רעד

 רענייטש עטמורקעגסיוא עקיציּפש טימ סעיניל עלעלַארַאּפ ןיא ךיז ןעיצ ייז

 עדַארג ןיא ךיז ןעיצ סָאװ ,ןרַאוטָארט עטרעכעלעצ ,ענעסירעגסיוא ןוא קורב ןיא
 ַא זיא טָאטש יד .טנַָאזירָאה ןיא ןדניוושרַאפ ןוא רעטכידעג ןרעוו סעיניל

 יו ,עשזַאס ךעלקיטש יד םורַא ןעילפ גָאט םענייש ַא ןיא ,עלעקנוט ַא ,ענרומכ

 רעביא ךיור סעבמולק טימ ןייטש ןביילב סנעמיוק יד .ןטרָאג ןיא ךעלעגייפ-רעמוז

 ןלַאפ סע :קיטעמוא ,לקנוט זיא טכַאניב .רעמיוב עקיזיר ,עצרַאוװש יװ ,ּפעק יד

 טכַאנײב ןטלַאּפש-ןדָאל יד ןופ סױרַא ןעמוק סָאװ ךעלרעייפ עכעלטימעג יד

 עקיזיר יד ןופ טכיל עקידנדנעלב סָאד טלַאפ סע ןוא לטעטש םעניילק ןיא

 ,שיטָאטשרעטניה םוטעמוא זיא שזדָאל ,טָאטש-רעטנעצ רעסיורג רעד ןיא ןּפמָאל

 לָאז סע טרַאװ סָאװ ,עירעפירעּפ עקיזיר ַא יו סיוא טעז יז ;ענרומכ-דמערפ

 ,רעטנעצ ַא ןעיובפיוא ךיז ןוא ןעמוקוצ
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 -רעווק רעטסופ רעטייוו ַא ףיוא טגיל שזדָאל ןיא וװָאכָארָאב ץוביק רעד
 "דרעפ עשירעטילימ ןוא סעמרַאזַאק ,סעדייבעג-קירבַאפ ,רעצעלּפ עקיזיר .סַאג

 ןעמ טעז ,לכואה רדח ןופ רעטסנעפ עסיורג יד ךרוד ּפָארַא טקוקימ זַא ,ןלַאטש

 ןסיורג ןרעביא ןדָאהַארַאק עסיורג ריפ ןיא רעטייר יד רעהפיוא ןָא ןפיול'ס יו

 ייז ןעמענ לָאמַאטימ ןוא ,זיירק ןיא ןריצַאּפש ,םַאזגנַאל ןעייג דרעפ יד ,דלעפ

 ןדניצ טכַאנייב .ןקור ןפיוא רענלעז עגנוי יד קידנעלקָאש ןריּפָאלַאג ןוא ןפיול

 ןטכיײלַאב רעבָא ךרוד ןכעטש סָאװ ,ךעלרעייפ עמַאזנייא דלעפ ןפיוא ןָא ךיז

 סענעריס יד ךיז ןעיירשעצ ירפרעדניא .ךשוח ןשיטָאטשרעטניה םעד טשינ

 ךרוד סױרַא טסקוק וד זַא .תולוק עקידנקעמ ןוא עקידנעשטיווק ײלרעלַא ןוא
 ןטנוא וטסקרעמַאב ,לכואה רדח ןיא רעביאנגעק רעטסנעפ ייר רעטייווצ רעד

 -טנַאװעג עטיירב רָאּפ ַא ןיא עטרוחב ַא ןפיולכרוד לענש ץוביק ןופ ףיוה ןפיוא
 ןיא יירעקעב רעד ןופ ּפָאק ןטרעביױשעגפיוא-טניוו ןיא ,ןלעג ַא טימ ןזיוה
 הסבכמ רעד וצ ןרָאפעגוצ זיא ןגָאװ-ןוא-דרעפ רעשיצוביק רעד .תונרדס רעד

 ןטימ ךעלטעב יד ןגָארטעגסױרַא ןעמ טָאה לָאז ןטשרעטנוא ןופ .שעוו טימ

 לכעד ַא רעביא קָאטש ןטייווצ ןפיוא ןביוא ןוא ,ןרעטפולוצסיוא דנַאװעגטעב

 ַא ןוא לריט ַא ךיז טנפע סע ;רעמיצּפָאלש ןופ רעטסנעפ יד לדיימ ַא טשַאװ

 רעטסנעפ יד וצ ףױרַא טיירש ,סַאג ןיא ןייג וצ עקטרוק ַא ןיא ןָאטעגנָא ,רוחב
 ,"! לדנעמ ,, :קָאטש ןטשרע ןופ
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 רעד ןופ גנַאגנײרַא םייב ןָא טסגנילק וד זַא .וצ לָאמעלַא זיא רעיוט רעד
 ,לזייהרָאפ ןופ לריט סָאד רוחב רעקידנעלכיימש ַא ךעלנייוועג ריד טנפע ,טייז

 ןיא .טעברַא ןייז וצ תונרדס רעד ןיא ןיירַא קירוצ טייג ןוא ?ימל ךיד טגערפ
 ץרעמ ןיא געט עמערַאװ רָאּפ יד ןיא טלייאעג טשינ ךיז ןעמ טָאה תונרדס רעד

 "רעטנוא ןעמוק וצ רבח ןעיירפ ַא ךיז וצ טיצ סָאװ ,עלעווייא סָאד ןלעטשוצסיױרַא

 ךיוא ןעמוק ןעגנוטייצ יד .?טנורגּפָא םייב, םערָאװ רעד ןיא העש רָאּפ ַא ןציז

 "עגמוא רעמ ןענעז סָאװ ,םירבח ענעי ןוא .תונרדס רעד ןיא ןטשרע םוצ ןָא

 ךיז ןלייא ,טלעװ רעקיאורמוא ,רעטמרוטשעגפיוא רעקיטנייח רעד וצ קידלוד

 ,טגנילק ןָאפעלעט רעד .עסערּפ רעד ןופ תועידי שכעלגעט יד ןענעיילרעביא ָאד

 רעטייו ַא ןופ רעצימע ןוא .רעטסנעפ ןפיוא ןּפָא ןגיל טביילב ךוב טשַא םולש

 טלקָאש רוחב רעד ,ןיירַא לביירט ןיא קידנרזחרעביא ןוא גנַאל סעּפע טדער סַאג

 טגיל סָאװ רַאדנעלַאק-ןכָאװ ןיא סעּפע רע טנכיײצרַאפ ךָאנרעד ,ּפָאק ןטימ וצ

 םעד ּפָארַא טזָאל ןוא עלעווייא םייב קעװַא רעדיוו ךיז טצעז רע .שיט ןפיוא

 עטארעצ עצרַאװש טימ ,ןכעלמורק ןרַאפ רבח ןייז ,?טנורגּפָא, ןרעביא ּפָאק

 רעשיצוביק רעד ןופ ךוביָאטנָאק ןסיורג ןיא טביירש ןוא טציז שיט ןטקעדַאב

 .סעיציזָאּפ עשירפ עכעלטע ןעמוקעגוצ ןענעז שדוח ןקיטנייה םעד ,עירעטלַאהכוב

 ןיא .ןטכיש יירד ןיא טייג (* הרפתמ יד .טרעסערגרַאפ ךיז ןבָאה תוסנכה יד

 ןעמוקַאב טָאה ײרעסָאלש יד .ןעלסעק רעמ ןשַאװעגסיױא ןעמ טָאה חסבכמ רעד

 "כוב רעד .ןטעברַא ײרעלָאטס רעד ןופ םירבח עלַא ןוא גנולעטשַאב עסיורג ַא

 טנובשח ,למעריוכער ןפיוא רעביא טנכער ,עלייוו ַא ךיז טכַארטרַאפ רעטלַאה

 ןרעפיצ עניילק קירבור רעד ןיא רע טביירש ךָאנרעד ,קאלב ןפיוא רעביא

 ,טמיטש ןובשח רעד

4 

 יד שירפ ךָאנ ןקעמש יײרעלָאטס רעטכלַאקעגסיוא-סייוו ,רעסיורג רעד ןיא

 ןרעטיצ ןוא סיפ יד םורַא ךיז ןעלקיוו ,ןטַאטשרַאװ טכַא יד םורָא רענעּפש-לעבוה

 טציא זיא ײרעלָאטס רעד ןיא ,ריט יד ףיוא טכַאמ'מ ןעו לָאמ סעדעי ףיוא

 ייב רָאנ ,טָאטש רעד ןיא טעברַא ןריפסיוא קעװַא ןענעז םירבח יד ,קידייל

 ןוא ,לטערב ַא ףיוא טנַאק ַא טעוועלבוה סָאװ ,רבח א טייטש טַאטשרַאװ ןייא

 וצ ןכַאז טשרע ןעװערטסיימ עיסימָאק-שיצַארָאקעד רעד ןופ םירוחב ייווצ

 ןקירעייקיצנַאװצ םעד דובכל ןקסָאיק ןוא ןשזַארטיװ טימ לָאז םעד ןרירָאקעד

 רעשיצוביק רעשזדָאל רעד ןיא רעלטסניק יד ןענעז סָאד ,?ץולחה, ןופ לבוי

 ןופ דליב סָאד ,גנַאגנײרַא םייב טנָארפ ןיא סקרַאמ ןופ דליב סָאד .עדניימעג

 ןרעביא לקניוו ןיא ןעווָאהטעב ןופ דליב סָאד ןוא ָאנַאיּפ רעד רעביא ןוָאכָארָאב

 ןענעז -- ץוביק ןופ טנעוװ עלַא ןריצַאב סָאװ ,רעדליב ךס ַא ךָאנ ןוא ָאידַאר

 ןלָאמ ןעק סָאװ ,ץלַא ןעק סָאװ ,גילעז רבח ןופ רקיע רעד ,טעברַא רעייז בורל

 טוט סָאװ ןוא ,רעטכעלעג רַאפ ןכייק לָאזמ זַא ,ןכַאמכָאנ ,סעידָארַאּפ ןביירש

 .טַאטשרַאװײײג (*
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 ,טנכער רע .טייקיירטעג רעשיצוביק ןוא הדמתה ,ןערב סיורג טימ גנידצלַא
 טַארַאב ,ןעמעלַא טזייוו רע .ץלָאה ןוא לווָאט ןופ טדיינש רע ;טנכייצ ןוא טסעמ

 ,סיוארָאפ גנוניימ ןייז ןיוש טָאה רע רעבָא ,ןעמעלַא טימ ךיז

 יכ

 ענעטַארדַאװק עסיורג ןעייר ייווצ טימ לַאז רעקיזיר ַא זיא לכואה רדח רעד
 עכיוה ןופ טרַאּפשעגרעטנוא טיפוס ןטבלעוועג ַא טימ ,ןטייז עדייב ןופ רעטסנעפ
 ןופ גנעל רעד ןיא ןביוא ךרוד ךיז טיצ סָאװ ,גנוצײהַאבילַארטנעצ טימ ,ןלייז

 -ךלימ עשירטקעלע עסיורג ,עכיוה ןעייר ייווצ ּפָארַא ןעגנעה טיפוס ןופ .לַאז
 ןטייז ריפ עלַא ןיא םורַא ןּפמָאל .טכַאנייב לַאז םעד ןטכײלַאב וצ ידכ ,ןליוק
 גנורעייפ ַא ,טנװַא ןַא ףיוא לָאז םעד רעקיטכיל ךָאנ ןכַאמ טנעו יד ףיוא
 ןופ ןטעברַא יד ןעגנעה טנעװ יד ףיוא םורַא .ארגּפד אמוי ַא ױזַא םתס רעדָא

 רעריפ ןוא רעלטסניק ,רעביירש ןופ רעדליב ןענעז סָאד .רעלטסניק ןשיצוביק
 ןשיט עטיירב ,עגנַאל .סרעטסיימ עשיאעּפָארײא ןופ סעיצקודָארּפער ךיוא ןוא

 רעד ןיא .רעמיצ ןטימ ןיא טַארדַאװק ַא ןיא ןעייטש ןטייז עדייב ןופ קנעב טימ
 טיג סָאװ ,רעמַאק-זייּפש ןטימ חבטמ רעד ךיז טיצ ןביוא לָאז ןופ טיירב רעצנַאג

 רעד יו ױזַא ןוא ,טנַאװ רעד ןיא רעטסנעפ ךרוד םירבח יד ןסע סָאד ןיײירַא
 ןעמונרַאפ חבטמ ןרַאפ ןשיט יד קידנעטש ןענעז ,ןטכיש ןיא טנייה טעברַא ץוביק
 טייג סָאװ ,הרבח קיטשירפ ןסעגעגּפָא ןבָאה רעגיײזַא טכַא בלַאה .םירבח ךרוד
 רעד ךרוד ךיז טוט רעגיײזַא ןיינ ןוא ,טָאטש ןיא טעברַא רעד וצ קעװַא טשרע
 ,קיטשירפ ןטשרע םוצ הרפתמ יד ןירַא טָאש ַא חבטמ ןבענ ריט רעטשרעטניה
 ןעוט ,שעוו עטכייל יד ייב ןטעברַא סָאװ ,ןטַאלַאכ עיולב ןיא ךעלדיימ קיצכעז ַא

 ,םירוחב יד ךָאנ ןעמוק ייז ךָאנ .ןשיט עטשרעביוא יד םורַא ץעז ַא לענש ךיז
 עכיוה טימ דייר עטכידעג ךיז ןטיש סע .ןענישַאמ-טפַארק יד ייב ןטעברַא סָאװ
 עװָאסַאב ,עפיט ַא ןוא ,ָאידַאר םעד ןָאטעג יירד ַא טָאה רעצימע .סרעטכעלעג

 רענעי ףיוא ...רעטסעקרָא ןַא טליּפש טָא ןוא ,לַאז ןרעביא ךיז טכליהעצ םיטש

 ,טלגערּפ'מ ןוא טכָאק'מ ,סעינלעטאּפ עסיורג יד ןעקיס חבטמ ןיא ,טנַאװ טייז
 ,םלוע ןרַאפ ןצַאט עסיורג ףיוא ןסע סָאד ןגָארט רעכוטרַאפ עסייוו ןיא םירוחב
 ךיז ןגָארט ָאידַאר ןופ ןעמיטש עקידנכַאל עשלדיימ ,רישעג סָאד טגנילק סע

 ליטש גנולצולּפ רעטסעקרָא רעד זיא טָא ןוא ,רעטסעקרָא ןַא ןופ ןעגנַאלק

 ,לַאז ןרעביא טכליהעצ רעדיו ךיז טָאה םיטש יד ןוא ןרָאװעג

 עיולב יד ,ןרָאװעג קידייל רעדיוו לָאמַאטימ יװ ןענעז ןשיט יד זַא ,ךָאנרעד
 טעברַאעג ןבָאה סָאװ יד ןעמוק ,הרפתמ רעד ןיא קירוצ ּפָארַא ןענעז רעטעברַא
 ףיוא קיצנייא ןוא ךעלעמַאּפ ךיז ןבייה ייז ,טציא זיב ןפָאלשעג ןענעז ןוא טכַאנייב
 -ןעייל ןיא קָאטש ןטירד ןפיוא ןביוא רעוװ ,רעדנַאנַאפ ךיז ןעייג ןוא שיט ןופ
 םירבח ןעמוק סע .,ָאידַאר םוצ לקניוו ןיא רעוו ןוא ,ןעגנוטייצ ןענעייל רעמיצ
 ,קיטשירפ ןסע -- טכַאנ עצנַאג ַא ןסעזעגפיוא ןטכענ ןענעז סָאװ ,תוריכזמ רעד ןופ
 -לּפָאג ןגייל ןעמ טמענ ,רעטרע יד ןופ ןביוהוצפיוא ךיז ןזיײװַאב ייז רעדייא רעבָא
 .ירפרעדניא טכַא ןופ ןטעברַא סָאװ יד רַאפ ,גָאטימ ףיוא שיט ןפיוא לפעל
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 טמוק סע ,טעברַא רעד וצ דלַאב טייג סָאװ ,טכיש עטירד יד גָאטימ טסע ךָאנרעד

 העש א ןיא טָא ןוא .טקידנעעג ןצנַאגניא ןיוש סָאה סָאװ ,עטשרע יד רעדיוו

 .רדסכ ױזַא ןוא .טיורב טנווַא ןסע ֹוִצ ןָא ןיוש ןעמ סבייה םורַא
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 ןעמַאװצ ךיז ןעמוק ץוביק ןופ םירבח קיצכָא ןוא טרעדנוה יירד עלַא זַא
 יד ףיוא סיוא ךיז ייז ןצעז -- לכואה רדח ןיא הפיסא רעדָא הביסמ ַא ףיוא
 טייקליטש רעד ןיא ;קידייל טכיילב םורָא לָאז רעצנַאג רעד ןוא ,ןטימ ןיא קנעב
 ,עטרבח רעד ןופ טירט יד ןוא םיטש סרענדער םעד ליוה לסיבַא ּפָא טכליה
 טיפוס רעד .ןרעמיצ-ןקנַארק יד וצ ךיק ןופ לָאז ןרעביא ךרוד לענש טלייא סָאװ

 רעביא ךיז ןקוק ןטערטרָאּפ יד ,ןבלעוועג יד ייב לקנוט ןוא סיורג ּפָארַא טקוק

 "עקנוט ַא טימ טקעדעגרעביא טייטש ָאידַאר רעד .טנעוו ענעטכױלַאבמוא יד ןופ
 טרעדנוה יירד יד רַאפ --- קיטכיל זיא לָאז ןטימ ןיא םוידאּפ ןרעביא .ךוט רעל

 דימת זיא ךיק יד לייװ ,ךיק רעד ייב קיטכיל ךיוא זיא סע .,םירבח קיצכַא
 טייג רעיפ סָאד ןוא ךיק יד טשינ טלמירד'ס ןוא טשינ טפָאלש'ס ,קיטעט

 .עטילּפ רעד ןופ סיוא טשינ לָאמנייק
 ַא טמוק סע לָאז ןיא ןעגנוביא-טרָאּפס רָאפ ןעמוק ירפרעדניא קיטנוז

 סטכער טריטשומ רע ןוא ,טָאטש ןופ רָאטקורטסניא רעטמעקרַאפ-טַאלג ,רערעגָאמ
 טרעדנוה ַא ןוא טליּפש ָאידַאר רעד ,טקַאט ןיא ןרישרַאמ טנרעל רע ,סקניל ןוא
 םעד טרעסערגרַאפ ןוא ּפָא טיג סָאװ ,לָאז ןרעביא םורָא ןעייג םירבח קיצפופ
 ןעמ "טעברַאק -- טמוק רָאטקורטסניא רעד רעבָא רעדייא .טירט יד ןופ ךליה
 ,םיא רעביא ןעגנירּפש ךיז טנרעל'מ ןוא "דרעפ ,, סָאד ןײרַא טגנערב'מ ,ןיילַא
 טביילב'מ ןוא ָאנַאיּפ רעד ןופ ןָא טכייה'מ .לַאז ןרעביא ךיז קידנפיולרעדנַאנַאפ

 !לָאז רעסיורג ַא לָאמנייא ןיוש זיא לָאז רעד ,ָא .חבטמ ןרַאפ שיט םייב ןייטש
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 גיא עטיור סָאד זילב .רעטסניפ ןיוש זיא לכואה רדח ןיא .טכַאנייב
 זיאס .לַאז ןלעקנוט ןכעלדנעמוא ןפיוא לקניוו ןופ סױרַא טמוק ָאידַאר ןופ

 סָאװ ,טלעװ רענערָאװעג-עגושמ ,רעקידתועשר רעקיטנייה רעד ןופ גיוא סָאד
 ךיז ןייוועג ןיא ,עקידנטעב .טולב ןוא קיזוומ טיִמ ןטייז עלַא ןופ טמָארטש
 ענעסירעגפיוא עזייב ןופ דייר עקידנעָארד עזייב טימ ןעלדיפ עקידנעיײגרַאֿפ
 םירוחב רָאּפ ַא ןציז ,טייקלקנוט רעד ןיא ,ןטסַאק-ָאידַאר ןסיורג םורַא .רעליימ
 רעוייו םעד טיירד ןוא ןטסַאק םוצ ןגיובעגוצ טציז רענייא ,וצ ךיז ןרעה ןוא
 םעד טּפַאטעג טלָאװ רע יװ ,טעטש עקידנפָאלש יד טּפַאט :קירוצ ןוא ןיהַא
 עמיטש עװָאסַאב ,עקירעדינ ַא .טלעוו רעקיאייבראפ רעקנַארק רעד ןופ קפוד

 ,ךעלטייד טרעוו ,רעטסעקרָא ןשירַאגנוא ןַא ךרוד ךיז טגָאלש ,ךיז טרעטנעגרעד
 יד ןופ ןביש יד ןכליה ןָא ןביה סע זַא ,ךיז יז טרענודעצ גנולצולּפ ןוא
 ףיוא ּפָאק םעד קידנעוט-יירד ַא ,רוחב רעד טגָאז -- רעלטיה --- .רעטסנעפ
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 טסעוװ וד זַא ? ןכַאמרַאפ סָאװרַאפ ,ןיינ; .רעטייווצ רעד טגָאז *ךַאמרַאפ , .ןטניה
 "...ןרעה ףרַאד ןעמ ?ןדער וצ ןרעהפיוא רע טעװ ,ןכַאמרַאפ

 -עגכרוד טזיב וד .רעטסניפ זיא ןרעמיצ-ףָאלש יד ןיא םירוחב יד ייב
 ,טָא ןוא ,ןטייווצ ןיא ןײרַא טזיב וד ,לַאז ןייא ןיא עײלַא-ןטעב עגנַאל יד ןעגנַאג
 יד ןשיווצ עײלַא רעד ןיא ריצַאּפש ןגנַאל ןייד ןופ ףוס םייב ,לַאז ןטייווצ ןיא
 טריטנעמָאק'מ ןוא לכיב ַא רעביא לטכיל ַא ייב םירוחב עכעלטע ןציז ,ךעלטעב
 עקידנפָאלש יד ןקעוופיוא טשינ לָאזמ ,ליטש גונעג רעבָא ,סייה רעייז סעּפע
 ןייא טימ רָאנ רעבָא ,טפָאלש ץוביק רעד ,טכַאנ טציא זיא ץוביק ןיא ,םירבח
 -לֵא רעד ןופ טעברַא רעד ןיא רעטכינ ןוא ךַאװ זיא גיוא ערעדנַא סָאד ,גיוא
 ַא ןטעברַאסיױוא ףרַאד סָאװ ,עיסימָאק-רוטלוק יד ךָאנ טציז סע .טייקכעלגעט
 ,ךיז ןענעכער ןוא ןציז סע .ןעגנורעייפ-לבוי עקידנעמוק יד רַאפ םַארגָארּפ
 ןובשח רעד לייוו ,ןציז ןוא ןציז ךָאנ טעוו'מ .תוריכזמ רעד טימ ריסַאק רעד
 עטייווצ יד ןקידנע דלַאב ןיוש טעוװו הסבכמ רעד ןיא .קיטרַאפ טשינ ךָאנ זיא
 יד טגײלעגקעװַא ןיוש ןעמ טָאה קָאטש ןטרעפ ןפיוא ןסחמ ןיא ךיוא ,טכיש
 ןפמָאל יד ןערב ןלופ ןיא טעברַא יד זיא הרפתמ רעד ןיא זיולב .טעברַא
 -עג רעד .ןענישַאמ יד רעביא קירעדינ ןעגנעה ןרושזַאבַא עיולב יד טימ
 לקנוט ךיוא זיא סע .ךיוהרעדניא רעווש ןוא לקנוט טגיל טיפוס רעטנקלַאב
 ןייא ףיוא זיולב ןטעברַא סָאװ ,ןענישַאמ-טפַארק ןעייר ייווצ עגנַאל יד ייב
 ןענישַאמ ןוא ןשיט יד .ןָאזעס טנייה זיא שעװ עטכייל יד ייב רעבָא .טכיש
 רַאפ טעינימ'ס זַא ,ןפָאטש-ןדייז ענירג ,עיולב ,עזָאר טימ ןפרָאװעגנָא ןענעז
 ,שעוו עטכייל ןטכיש יירד ןיא טנייה טעברַא ץוביק רעד .ןגיוא יד
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 -טנָארפ ןכרוד טייג ןעמ זַא .ןעגנַאגנײרַא ייווצ ָאד ןענעז הרפתמ רעד ןיא
 ןופ ָארויב רעטנדרָאעגנייא-ןייש ַא ןיא ןירַא ןעמ טמוק ,ףיוה ןיא גנַאגנײרַא
 םירישכמ-ָארויב ענייש ,טנעוו יד ףיוא ברעה ןטימ ןוא תוכלמ טימ ,ןרעמיצ ייווצ
 קיצרעפ ןוא טכַא יד ןופ שיורעג סָאד טוג רעייז טרעה'מ .,שיט ןפיוא רעכיב ןוא
 םירחוס ןייק ןזָאלוצנײרַא גהונ טשינ ךיז זיא'מ ױעבָא ,קירבַאפ רעד ןיא ןענישַאמ
 רענעקורט ,רעקירעזייה ןימ ַא זיא סע .אפוג קירבַאפ רעד ןיא ןטנַאטערעטניא ןוא
 טמוק .סנפיוה ןיא רענייטש ןטָאשעג רעהפיוא ןָא ךיז ןטלָאװ'ס יװ ,שיורעג
 יד םיא וצ ּפָארַא ןריפ סע -- גנַאגנײרַא ןרעדנַא םעד ךרוד ןײרַא רעבָא ןעמ
 -ּפָארַא יד רעביא ןביוא ןָאקלַאב ַא ףיוא ןייטש ןעמ טביילב -- חבטמ ןופ ּפערט
 -סערּפ יד רעביא ,ןעייר-ןישַאמ עגנַאל סקעז יד רעביא ,ןּפמָאל עקידנגנעה
 טרעדנוה ןופ ןעייר עיולב סקעז יד רעביא ; ןשיט-גיילנייא ,ןשיט-דיינשוצ ,ןשיט
 ןוא עצרַאװש יד .טעברַא רעד ייב ןציז סָאװ ,ךעלדיימ ןוא םירוחב קיצנַאװצ
 ןוא טעלָאיפ ןיא ךיז ןברַאפ ,טכיל רעד רעטנוא ןצנַאלג סענירּפושט עדנַאלב
 ןוא .ןגױא יד רַאפ ןעינימ ןוא ןליּפש ןפָאטש-ןדייז עקיברַאפ יד ,דלָאג ןיא
 זיא סָאד ,דלַאװ ַא ןופ שיורעג םוצ ךעלנע לָאמַאטימ ריד טרעוו שיורעג סָאד
 ,טעװעדָאהעגסױא ןוא טצנַאלּפרַאפ םיא טָאה רע .ץוביק רעשזדָאל ןופ דלַאװ רעד
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 רעדיײלק-סטעברַא לענש ןעיינ סָאװ ,עטריזינַאכעמ ןענישַאמ ָאד ןענעז סע
 ,ירד טימ ןעיינ סָאװ ,עטריצילּפמָאק ןענישַאמ ָאד ןענעז סע .טרָאּפסקע ףיוא
 "לכעל .,קיטייצכיילג ּפֶא ןעמיוז ןוא ּפָא ןדיינש ,םעדעפ ןיינ טימ ןוא ףניפ טימ

 ןיירַא ןעיצ סָאװ ןענישַאמ ןוא ,ךעלפענק ןעיינ סָאװ ןענישַאמ ןוא ןענישַאמ
 עבָארג ןדיינש םוצ רעטעמידנַאב א טיִמ ןישַאמ ַא ךיוא ןוא ,שעװ ןיא עמוג
 ,טיפוס ןזיב ןטיוטש עכיוה ןיא ןעניזַאגַאמ ןיא טגיל הרוחס יד ,זיײװגסַאמ ןטָאטש
 ןעלטכַאש עטנַאגעלע ןיא טקַאּפעגנייא ןענעז ןּפָאטש-ןדייז עטעברַאעגסיױא יד

 ירד טימ לכה: ךס .גנוי רעייז ְךָאנ זיא קירבאפ רעד ןופ עטכישעג יד
 ןבָאה סָאװ ,ןענישַאמ-טפארק עטשרע יד טלעטשעגנײרַא ןעמ טָאה קירוצ רָאי
 ןכעלנייװעג ןדעי ןופ חויר םעד ךעלטנגייא ,חויר םעניילק ַא רעבָא ןבעגעג
 ,רעטעברַא ענייז ןשיוװצ ךיילג ףיוא ןלייטעצ טסנידרַאפ ןייז לָאז'מ ןעוו ,קינּפולַאכ
 ןטעברַא ןוא הסנרּפ רעד ןיא וצ ןפלעה סָאװ ,רעדניק ןוא בייוו ,ךעלגניאנרעל

 וצ ןשטנעמ "עקירעביא, טָאה סָאװ ,ןַאּפַאי ןוא עניילק ןענעז ןזיירּפ יד ,דימת
 עקיליב טימ קרעמ-טלעוו יד טפרַאװרַאפ ,עניכ ןיא רעדלעפטכַאלש יד ףיוא ןקיש

 ,ןרידיווקיל םייב ןטלַאהעג ןיוש ךיז טָאה ץוביק ןיא טַאטשרַאװ רעד .,תורוחס

 ,גנוגנערטשנָא ןַא ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב ,טנשקערַאפ ךיז ץוביק רעד טָאה ןַאד רעבָא
 ןסקַאװ ןעמונעג טַאטשרַאװ רעד טָאה טָא ןוא עיצקודָארּפ יד ןָאט וצ ביוה ַא
 ,ץוביק םעד הסנכה טפלעה ַא טנייה טיג רע זַא

 רדסכ ,ץוביק ןיא גנומענרעטנוא ַאזַא ןריפ וצ עכבַאגפיוא ערעווש ַא זיא סע
 ןייק ןוא גנוגנערטשנָא ןייק זַא ,טנעה-םירבח ןופ ףרַאדַאב םעד ןרילוגער וצ
 ,םירבח יד קיטכיר ןצונסיוא .ןייג ןריולרַאפ טשינ לָאז טייצ ןייק ןוא טפַארק
 "רעטנוא ערעדנא ןייק ןזַאש טשינ ןוא קירבַאפ יד ןרעסערגרַאפ ףרַאד'מ ןעוו
 ןָאפעלעט רעד ...הרפתמ רעד רַאפ ןדָאש ַא ןא ,ךיוא ןרענעלקראפ ןוא ,ןעגנומעג

 "עגנָא טייטש ,ענירּפושט רעדנַאלב ַא טימ רוחב ַא ,לטָאמ רבח רעד .טגנילק
 רע .טָאטש רעד ןופ רחוס ַא טימ גנַאל טדער ןוא שקרויב רעד ףיוא טרַאּפש
 ןדימ א טימ ןוא סא ךיז טיירד רע ,קָאלב ןיא ךיז ייב סעּפע טנכייצראפ

 ןוא לָאז ןיא ןענישַאמ יד ןשיווצ גנַאגכרוד ןלָאמש םעד ךרוד רע טייג קילב
 ןיא רע .דימ זיא לטָאמ רבח רעד .רעדיינשוצ ןטימ ןדער ּפָא ךיז טלעטש

 רערעדנַא ןייק ָאטשינ זיא לייורעד רעבָא ,ןרָאװעג טקיטעטשַאב גנַאל ןיוש

 ןיא ןקוק ,ירפ ץנַאג ןייטשפיוא ןעמ זומ לייוורעד .קירבַאפ רעד רַאפ רָאטקעריד
 ,טעברַא רעד ףיוא ןבעג גנוטכַא ,םירחוס טימ ןסעומש ,ןרילוקלַאק ,רעכיב יד
 סלטָאמ רבח ןענעז -- הדובע ןרדס ןטימ ,רבזג ןטימ ןענעכער ךיז ךָאנרעד
 םירבח קיצכַא טרעדנוה יירד ןשיווצ ןכוז יז ,ןפָאלשעגסיוא-טשינ ןוא דימ ןגיוא
 ,הרפתמ רעד ןופ רָאטקעריד םעד ןטערטרַאפ לָאז סָאװ ,רבח ַא
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 רעקסניפ סָאד .סַָאג רעד רַאֿפ טייג סָאװ ,הרפתמ יד סיוא סעז ױזַא

 טמענ ,ץוביק ןרעביא םורַא ךיד טריפ סָאװ ,ּפעצ עדנָאלב ייווצ יד טימ לדיימ

 ןטנַאגעלע ןופ דמעה עטקיטשעג ענעדייז עזָאר ַא רעגניפ ןציּפש יד טימ סױרַא
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 רעייז ,תמא ,ןעמַאד יד רַאפ, :ךיז רַאפ יו טקרעמַאב ןוא לטכַאש ןקיברַאפ
 ןוא קָאטש ןטרעפ ןפיוא ךיז טניפעג רעבָא הרפתמ עטייווצ יד 7? טנַאגעלע
 םגה ,טעברַא דימת טָאה ןסחמ רעד .ףרַאדַאב םענעגייא ןרַאפ זיולב טעברַא
 יד ךיז ןפרַאד גנורעייפ רעקיטכיו רעדנַא ןַא רַאפ רעדָא בוט-םוי ַא רַאּפ

 ,טכַאניב העש עקירעביא ןַא "ןציז וצ, ןוא ןלייאוצ לסיבַא ךיוא ָאד םירבח

 עשיטָאטש-סיורג ענייש תמא רָאּפ ַא ןכַאמ סָאװ ,סרעטסוש ריפ יד ןציז ָאד

 ןיא ,שיטָאטשסיױרג סָאװטע ןעזסיוא טָאטש ןיא ןזומ סָאװ ,םירבח יד רַאפ ךיש
 ןוא טעברַא רעד וצ סעזולב-סטעברַא ןוא תוצלוח ןעמ טיינ יירעדיינש רעד
 ,ףָאטש ןופ רעטסומ םעד ןבײלקּפָא ךיז ןָאק רבח רעד .ןָאטוצרעביא ךיז ןגוצנא

 ןײלַא טשינ לָאמנייק טמוק סָאװ ,טסַאג ַא זיא סָאד .חסּפ רַאפ זיא טציא
 ןטימ .ךיז טימ טסעג עכעלטע ךָאנ רעדָא םענייא ךָאנ טימ דימת טגנערב רע
 רעד קידנעטש טמוק םיא טימ :;ןעייליבוי ,םיסוניכ קידנעטש ןעמוק חסּפ
 טנייה ןוא .בוט-םוי רעסיורג ַא ךיוא "ץולחה , ןיא זיא סָאװ ,יַאמ רעטשרע
 "ץולחה, ןופ לבוי ןקירָאי-קיצנַאװצ םוצ ןעגנורעייפ יד חסּפ ןיא סיוא ןלַאפ

 ןבעלרעד ןליוו ןוא ןדיא ןעניואוו סע ואוו ,םוטעמוא ןעמ טרעייפ בוט-םוי םעד

 ןרָאװעג טלַא זיא "ץולחה; רעד ,לארשי ץרא ןיא םייה עשידיא עטבעלעגפיוא ןַא
 ,םַאטש ןייז טשינ טמעשרַאפ סָאװ ,םיוב ַא ןטקָאװעגפיוא זיא סע .רָאי קיצנַאװצ

 יד ןופ ןוא ןגייוצ יד ןופ רעקרַאטש זיא רע זַא ,טהנעט םַאטש רעד רעבָא
 בוט-םוי ןייז טימ ץוביק רעד ךיז טיירפ .טניוװ ןיא ךיז ןפרַאװ סָאװ ךעלטעלב
 טמוק ןסחמ רעד .גָאט םענייש םוצ טיירגעגוצ ןעמוק ליוו דסומ רעדעי ןוא
 טימ ,סנירעדיינש יד .גנוטַארַאב ַא ףיוא תוריכזמ רעד טימ ןעמַאזצ לענש ךיז
 רדס ןפיוא .ץוביק ןיא סרעטסוש יד טימ ,סנירָאטײנ יד טימ ,סרעדיינש יד
 םירבח עלַא זַא ,טעברַא יד ןריזינַאגרָא לָאז'מ ױזַא יו ,עגַארפ ןייא טייטש םויה
 ןגרָאמ ךיוא ןוא טכַאנרדס רעטשרע רעד וצ טיײנַאב ןוא ןייש ןעמוק ןלָאז
 ,לבויה גח םוצ
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 ןפרַאד םירחוס יד .בוט-םוי ברע זיא טָאטש רעד שודָאל ןיא ךיוא רעבָא
 ןָאפעלעט םעד ּפָא טסייר'מ ןוא טייצ רעד וצ ןעמָארק יד ןיא הרוחס יד ןבָאה

 גנַאגנײרַא םייב טנרָאפ תונרדס רעד ןיא .הסבכמ רעד ןיא ,הרפתמ רעד ןיא
 ."ןיוש ,עטיב ,יירעשעוו רעד טימ עטיב/ :ןָאפעלעט רעד טגנילק ףיוה ןיא
 -ןָאפעלעט םייב עבראק יד ןָא טיירד ןוא לביירט סָאד קעװַא טגייל רבח רעד

 קיטרַאפ טעוװ שעוו יד ןעוו ,סעטסָאבעלַאב יד ןעגנילק הסבכמ רעד ןיא .טַארַאּפַא
 ,טכָאק סָאװ ,לסעק רעד טיירד סע .ןטכיש ייווצ ןיא טנייה ןעמ טעברַא ָאד .ןרעוו
 ןקיטניוװ ַא טימ ךיז טיירד סע ןוא ,טייצ ןייא ןיא טעילַאמכָארק ,טיולב ,טשַאוװ

 ןקור סע .טפול טימ שעוװ יד "סיוא טשטעווק, סָאװ רָאטַאליצסַא רעד לייאעג

 רעמיצ ןטייוצ ןיא .רעמַאק-ןקורט רעד ןיא סרעגנעה יד וצ ןוא ףיֹוא ךיז
 טנייש ןוז יד לייוו ,רעטסנעפ עסיורג יד רעביא טזָאלעגּפָארַא ןטעלָאר יד ןענעז

 סע .סייוו גנידצלַא זיא ָאד .שעו יד ןסערּפ ךעלדיימ ןוא ןגיוא יד ןיא ןיירַא

 יד רָאפ סעצילָאּפ יד סייוו ןענעז סע ,טיפוס רעד ןוא טנעװ יד סייוו ןענעז
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 טגיל שעװ עסייוו יד ןוא ,טנוויל ןסייו טימ טקעדַאב זיא שיט רעד ,שעוו

 ,ץוביק ןרַאפ ךיוא טשַאװ הסבכמ יד -- -- סעצילָאּפ יד ףיוא ,ןשיוק יד ןיא

 עסייוו ןיא רדס םוצ ןעמוק ןפרַאד ןלעװ םירבח קיצכַא ןוא טרעדנוה יירד ןוא

 ,רעדיילק עלעקנוט יד רעביא סגגַארק עסייוו ןוא סעזולב ןוא רעדמעה
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 לייוו ,טעברַא רעדנַא ןַא וצ רבח ןייק ןזָאלּפָא טשינ ליוו ײרעסָאלש יד

 יד טייג טעײטרַאפ ןוא ליטש .לקיטרַא-ןָאזעס ַא סיוא ךיוא ןעמ טקיטרַאפ ָאד

 םענעסיררַאפ םעניד ַא טימ ךיז טיירד סע ,ןזייא טדיינש סָאװ ,געז עשינַאכעמ

 סע ,קיסעמלגערמוא ןוא קידנגנילק טּפַאלק ץנַאטש רעד .יירעקַאט יד שטיווק

 ,לָאטש ןרעביא לייפ רעסיורג ַא טימ טלייפ רוחב ַא .טנעה םיא ייב ןטעברַא

 רעד ךיז טָאה לָאמַאטימ ןוא לָאטש ןיא ךָאל ַא סיוא טסייר ןישַאמ-רעיוב יד

 קיטסַאה טסיש סָאװ ,ןעקנופ-רעייפ םָארטש ַא טימ טלקניפעצ רעמיצ רעלעקנוט

 ,גבַאג ןיא ןרָאװעג טזָאלעג זיא ןישַאמפיילש יד ,ןטפול רעד ןיא קרַאטש ןוא

 טכַאד סע .סעיניל עלַאטנָאזירָאה ןוא עלַאקיטרעװ ןיא ךיז ןעיירד ןסַאּפ יד

 ןייק טשינ טרעה'מ לייוו ,ןּפיל יד טימ ָאד ךיז ןעיטשרַאפ ןשטנעמ יד זַא ,ךיז

 יז ,ךיז טלייא ײרעסָאלש יד .טגנילק סע ןוא טצלירג סע ,טשטעווק סע .םיטש

 ,טייצ רעד וצ גנולעטשַאב יד ןריפסיוא זומ
 רעד ןיא טעברַא יירעקעב יד .תונכש ןיא יירעקעב יד זיולב זיא ליטש

 סָאד ןוא עצרַאװש סָאד סעצילָאּפ יד ףיוא ןיוש טגיל גָאטימכָאנ טשרע ,ליטש

 טרעיוז סנטסַאק יד ןיא ןוא קיטרַאפ ןיוש ךיוא ןענעז תולח יד ,טיורב עסייוו

 ןפיוא טדיש טשרע .סקעבעג ןקידננגרָאמ םוצ גייט סָאד טייהרעליטש ךיז

 רעװ ןסע ןענָאק טעוו'ס .חבטמ ןרָאפ ןגרָאמ ףיא ןשקָאל עטרבח ַא ןטסַאק

 ,גָאטימ וצ ןשקָאל ןגרָאמ ,ןלעוװ טעוו'ס

 וצ לעמ רופ ַא וצ טרָאפ סע ןוא ןרָאװעג טנפעעגפיוא זיא רעיוט רעד

 תונרדס רעד ןופ ןוא סָאג ןיא דָארג זיא הקּפסה להנמ רעד .יירעקעב רעד

 רעיוט רעד ,ןרָאפעגסױרַא זיא רופ יד .לעמ סָאד ןעמענּפָא רוחב ַא סױרַא טמוק

 םיימ ןרירושזיד רעדיו םייג רוחב רעד ןוא ןרָאװעג טכַאמרַאפ רעדיוו זיא

 ,לריט ןיא ןעמ טגנילק טָא ןוא ,?טגורגּפָא; םעד לייוורעד ןענעייל ןוא ןָאפעלעט

 ןטרעוונָאק יד ןקוקרעביא לענש ךיז טּפַאכ'מ ,טסָאּפ עטייווצ יד ןעמוקעג זיא סע

 ןָאפעלעט םוצ ןצעמע טעבימ ,טָאטש ןופ ןעמ טגנילק טָא ןוא ,ןעגנוטייצ יד ןוא

 רבח ַא ןרָאפ וצ ןעמוקעג זיא סע --- ריט רעד ןיא רעדיוו ןעמ טגנילק טָא ןוא

 .טנַאה רעד ןיא עקעט רערעווש ַא ןוא עקטרוק רענרעדעל ַא טימ זכרמ ןופ

 טקירד רע .טלכיימש זכרמ ןופ רבח רעד ןוא תולאש ךס ַא טימ םיא טלַאפַאב'מ

 .תוריכזמ ןיא לענש טפיול ןוא טנַאה יד ןרעדעי
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 יד טימ ןוא סרעטייל יד טימ םורַא ןעייג סרעלַאמ עשיצוביק יירד יד

 טציא ןוא לַאז"ןעייל םעד טלאמעגסיוא ןיוש ןבָאה ייז ,ץוביק ןרעביא טרעמע
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 יז ןבָאה לַאזןעײיל םעד .תוריכזמ רעד ןיא ןגָארטעגרעביא ךיז ייז ןבָאה

 -רַאמ םענרעבליז ַא טימ ןגיוצעגרעביא ךאמ םעניורב-לעג ַא טימ טלאמעגסיוא

 ףיוא טברַאפעגּפָא ןוא טסיײװעגּפָא טיפוס רעד ,עירעּפמאל עניורב ַא ןטנוא .,רָאמ
 ןשַאװעגסיוא ,יײז ךָאנ ןעמוקעג ןענעז ךעלדיימ ייווצ ,ןריט ןוא רעטסנעפ סייוו
 -רַאפ טשינ יז לָאזמ ןעגנוטייצ טימ טגיײלַאב ןוא יז טרימשעגּפָא ,עגָאלדָאּפ יד
 ןעמ ןָאק גנוטייצ יד .בוט-םוי זיב רדח םעד ןסָאלשרַאפ ךָאנרעד ןוא ןטערט
 טציא טיג רעכיב ןייק .,ָאידַאר םייב לשיט-ךַאש ןפיוא לכואה רדח ןיא ןענעייל
 ,סױרַא טשינ קעטָאילביב עשיצוביק יד

 ,תשבוח רדח ןיא ןגָארטעגרעביא תוריכזמ ןופ םירבח יד ךיז ןבָאה טשרע
 רעשיטסיטנעד רעד טייטש'ס ןוא עקנַארק יד ןטכַארטַאב טמוק רָאטקָאד רעד ואוו
 ןיא ןטרָאד ןופ ,םילוח ירדח יד ןיא רעבירַא ייז ןענעז ןטרָאד ןופ .טַארַאּפַא
 ,סרעלאמ יד ןופ טגָאיעג ןוא ןסיוטשעג רדסכ ייז ןרעוו סָאד .וו .ַא .א ןסחמ
 ,סיוארָאפ ןיז-ילכ ערעייז טימ ךיז ןקור סָאװ

 רדח ,תוריכזמ רדח ,האירקה רדח ןופ רָאדירָאק רעצנַאג רעד זיא טציא
 ןוא ןרילָאק ענעדישרַאפ ןיא טלאמעגסיוא ןייש םילוח ירדח ייווצ יד ןוא תשבוח
 רעטעּפש ןוא טבייר'מ ןוא טצַארק'מ .,לכואה רדח ןיא קעװַא ןענעז סרעלאמ יד
 ךלָאג טימ ןירג-לקנוט ןוא לעה ןופ ןברַאפ ענייש ןיא סיוא ןעמ טלאמ
 יירד ףיוא ךיוה רעד ןיא ןעייטש םירבח עכעלטע .עירעּפמאל רעיולב ַא טימ
 יד ,טיפוס םעד ברַאפ-לייאא טימ ןברַאפ ןוא ןרעדנַא ןרעביא רענייא ןשיט
 טקורענּפָא ןענעז םָאידָאּפ ןטימ ָאנַאיּפ יד .ןשיט יד ףיוא טציא ןגיל רעדליב
 רעד ךיוא ,לַאז ןפיוא לקניוו ןייז ןופ טקורעגסױרַא זיא ָאידַאר רעד .טנַאװ ןופ
 ןצרַאװש ריא טימ ןעמַאזצ טשרע טגיל ץוביק ןיא גנוטייצ עכעלגעט יד -- ןמוי
 ןופ סעיינ עקידנפיול יד ןענעיילרעביא וצ ןעמוק םירבח .,שיט ַא ףיוא לוװָאט

 ,ץוביק
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 עלעוטקַא עטסקיטכיו יד ןגעוו לקיטרַא:טײיל ַא טגָאמרַאפ ןמוי רעד

 ןציטָאנ עניילק ,תועידי גנוליײטּפָא ןַא טייג ךָאנרעד ,גנוגעװַאב רעד ןופ םינינע

 עשירענגיל ןָא ,(*?טַאּפ; ןָא גנוטייצ עטסנרע ןַא רעייז זיא סָאד ,ןעגנודלעמ ןוא
 טימ טביירש סָאװ ,רבח רעד .ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל ןָא ןוא ןצנעדנָאּפסערָאק
 טלאמ סָאד .רעלאמ ַא גָאטיײב זיא ,ןמוי םעד טפירש-טנַאה רעשיפַארג רענייש ַא
 טערב םעד ףיוא םיא טגנעה ,ןמוי םעד רע טביירש טכַאניב .,ץוביק םעד רע
 ףיוא .רעשירפ רעד טניישרעד סע זיב ,תעל תעמ ַא ןעגנעה םיא טזָאל ןוא
 ,ךוב ַא ןיא ףיונוצ םיא טדניב ןוא םיא טלמַאז ,ּפָארַא םיא רע טמענ ןגרָאמ
 ןיא טגָאמרַאפ ךוב סָאד .ץוביק ןופ עטכישעג עקידעבעל יד רעביא טיג סָאװ
 -עפער ןופ םירוציק ,רָאי ןופ ךשמ ןיא ןפָאלרַאפ ץוביק ןיא זיא סָאװ ץלַא ךיז
 טָאה ץוביק רעצנַאג רעד .תוביסמ ןוא ןעגנולעטשרָאפ ןופ ןקורדנייא ,ןטָאר
 ,טכוזַאב ןבָאה םירבח עלַא סָאװ ,"המיבה, רעד ןופ ןקורדנייא יד טימ טבעלעג

 ,רוטנעגַאןפארגעלעט עשיליוּפ (*
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 ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ףוס םייב ,רַאוטרעּפער ןֹופ גנולעטשרָאפ ןייא וצ רעדעי
 .ןעגנולדנַאהּפָא עיונעג רעייז טימ סעומש

 טייטש ןמוי רעד .,ךעלטעלב ענייז ףיוא ןבעגעגרעביא סע טָאה ןמוי רעד

 רעביא רע טיג טנייה .ןבעל ןשיצוביק ןופ רעזייוו רעד זיא רע ,ךַאװ רעד ףיוא

 טלַאפ סָאװ ,לבויח גח םוצ ןעגנוטיירגוצ יד ןופ גנאג םעד ןגעוו ןטכירַאב רדסכ

 ,חסּפ ןקידנעמוקנָא םעד סיוא
 (1938 לירּפַא 18 ,"תועידי)

 ףנוד .ש

 טרָאּפ ןופ טעברַא דעד ןיא

 ןרעבָארעד וצ טמולח'עג ןבָאה רימ .ביױהנָא רעד ןעוועג זיא רעווש ןוא ןיילק
 סָאװ ייב ןטעברַא וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ןענעז רימ ןוא ,םי םייב ןגייווצ עלַא

 טשינ ביוא ןוא ,טיורב לקיטש ןױַאפ ןגרָאז טזומעג ןבָאה רימ ,טכַאמעג ךיז טָאה'ס
 ! ןריולרַאפ רימ ןענעז

 ןבָאה טניואוועג ןוא ,ןפיש ,ןפַאה ַא ךָאנ טצכעלעג -- טרעביפעג ןבָאה רימ
 ,ךיק א יװ טנידעג זנוא טָאה סָאװ ,עקטַאכ רעגנע ןַא ןיא ,רעלעק ַא ןיא רימ
 לבקמ ץלַא ןבָאה רימ .םענייאניא רעגַאל ןוא עינלַאּפס ,רעמיצ-שַאװ ןוא -סע

 ,ןגרָאמ םעד טרַאװרעד גנונפָאה טימ ןוא ןעוועג הבהאב

 ,טרעיולעג ,טרָאּפ םייב טעקנָאלבעגמורַא ריִמ ןבָאה סיוא-גָאט ,ןייאיגָאט
 ןענַָאק ךיז טעוומ ןוא טייהנגעלעג א ךיז טכַאמ רעמָאט ןגיוא יד טקוקעגפיוא
 רעטעברַא-ןענַארעטעװ יד ,טעברַא טרָאּפ רע'תמא רעטסנרע ןַא ייב ןקיטסעפַאב
 זנוא טוואורּפעג ןוא זנוא רעביא טעוװעקעדזיא ךיז ,זנוא ןופ קזוח טכַאמעג ןבָאה
 ןשעלרַאפ טנַאקעג טשינ טָאה חוכ ןייק רעבָא ,טלַאװעג'2 ןביײרטרַאפ ,ןקיטײזַאב

 וגוא טָאה'ס ,ןעוועג הכוז ןבָאה רימ זיב ,גנובערטש ןוא םולח םעד זנוא ןיא
 ,טרָאּפ ןופ ןעניזַאגַאמ יד ןיא ןעגנירדוצניירַא טקילגעגּפָא

 רערעװש וצ ךיז ןסַאּפוצ סָאד :לטעלב יינ ַא טשימעגפיוא ךיז טָאה'ס
 ,טייצרעטניו קעד:ףיש ןפיוא גנאל ץהעש ןייטש טזומעג ןבָאה ריִמ .טעברַא
 טָאה לָאמניא טשינ ,סגטסַאק ןוא קעפ שרעווש ןּפעלש ןוא ןעיירד ןיא ןגיוב ךיז
 ןוא רעסַאװ ןיא הללק ַא טימ ןרעדיילשניײרא ןטסָאק אזַא ןּפַאכ טסולגרַאפ ךיז
 ;ןפױלטנַא ,"חרביוק ןכַאמ

 "עגוצ ךיז רימ ןבָאה זייווכעלסיב .רעכבירַא ןענעז געט עטשרע יד רעבָא
 ןעוועג זיא'ס .שממ --- םילעוּפ ןרָאװעג ןענעז רימ ןוא טסַאּפעגוצ ךיז ,טניואוו

 טָאה סע ,טצנַאלגעג ,טניישעג טָאה סָאװ סעּפע "רעטעברַא-ןפַאה; : ןעמָאנוצ ןיא
 ןייד וצ טעיליּפשעגנָא ןעוועג טלָאװ לַאדעמ ַא יו ,ןח ןטעביז םעד טגָאמרַאפ

 ,טסורב
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 טייקיטכיוו רעד ןגעוו שינטנעקרעד רעד טימ ןעמונעגכרוד ןעוועג ןענעז רימ
 טשינ טציא זיב ןבָאה רימ סָאװ ,טעברַא ןַא ןשרעהַאב :עיצקנופ רעזנוא ןופ
 ,םי םעד ןוא טנגוי רעשידיא רעד ןשיווצ דנוב ַא ןסילש וצ ןוא טנעקעג

 ןבָאה רימ ,ןריזילַאטסירק ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןבעל עכעלטפַאשלעזעג סָאד

 -לכיורטש ןוא ןעמעלבָארּפ ןיא ןסיױוטשעגנָא ךיז :ןטייקירעװש עסיוועג טַאהעג
 סָאד זַא ,ןעזעגנייא רימ ןבָאה םעדכָאנ .ןעוועג רבוג ןבָאה רימ רעבָא ,רענייטש
 לגנַאמ ןבילוצ רעטרַאה ןיילַא סע ןכַאמ רימ רָאנ ; רעווש ױזַא טשינרָאג זיא ןבעל
 .געוו ןקיטכיר םעד טשינ טסייוו ןעמ סָאװ םעד בילוצ ןוא גנורַאפרעד ןיא

 ,קיצרעפ ,קיסיירד זיב ןסקַאװעג הצובק רעזנוא זיא םירבח ףניפ ןופ
 .סעיציזָאּפ טרעבָארעד .,ןעגנורַאפרעד טלמַאזעג רימ ןבָאה טירט ייב טירט .קיצפופ
 ,טרָאּפ-רעשיפ ןיא ןעגנורדעגניירַא ,הריד רעמיורג ַא וצ ןגָאלשרעד ךיז ןבָאה רימ
 ,דכו תוריּפ ןריטרָאס ,ןקַאּפ םייב גנוקיטפעשַאב ןענופעג ןבָאה סעט'רבח יד ךיוא

 ,טכעלקריוורַאפ טרעוו םולח ַא יוװ ןעזעג ןבָאה רימ

 ע'תמא יד ןרעבָארעד וצ :ןעוועג זיא רערעזנוא ליצירקיע רעד רעבָא
 ,ןע'מולח וצ טלָאמעד ךָאנ טגַאװעג טשינ רימ ןבָאה יירעפיש ןגעוו ,ןטעברַא-םי
 ,יירעשיפ :ןעוועג זיא רערעזנוא ליצ רעטנעָאנ רעד

 ,םי גערב ןפיוא ןריצַאּפש רימ ןגעלפ ןטכַאנרַאפ יד ןיא בעל-רעמוז

 ךיז ןבָאה טנעה ערעזנוא ,סעילַאװכ יד טימ טרעטַאלפעג טָאה ץרַאה רעזנוא
 -גייא טימ ןעמונעגכרוד ןעוועג ןענעז עלַא רימ .ןעלגעז ןוא סעלסעוו וצ ןסירעג
 וצ ידכ ,ךַאפ םעד ןשרעהַאב ,יירעשיפ ןענרעלסיוא ךיז :קנַאדעג ןקיצנייא
 ,לארשי ץרא ןיא גייווצ-הסנרּפ םעיינ ַא ןעלקיװטנַא ןענָאק

 ןעגנוגנערטשנָא עלַא טכַאמעג ,טמולח'עג ,טכַארטעג רימ ןבָאה רָאי ייווצ
 ,ןיירַא םי ןיא לפיש-רעשיפ עטשרע רעזנוא טזָאלעגּפָארַא ןבָאה רימ זיב

 זיא ןדייל ןוא םירוסי לפיוו טימ ! ןָאטעג סע רימ ןבָאה טפַאשביל לפיוו טימ
 רימ ןבָאה ןעלטימ עקיטשינ טימ טָאטש רעדמערפ ַא ןיא !ןעמוקעגנָא זנוא סע
 ,עטשרע יד ןעוועג ןענעז םירבח טכַא .יירעשיפ ןיא סרוק ןטשרע םעד טנפעעג
 ךיז ןבָאה ןוא םי ןיא ךעלפיש טימ גָאט ןדעי טזָאלעגקעװַא ךיז ןבָאה סָאװ

 ,עיצידַארט ןָא .טעברַא רעטבילַאב רעבָא רערעווש ַא ןיא טביאעג ןוא טיירגעג
 טקידנערַאפ ןבָאה רימ ,דלודעג ,רעיודסיוא ,תונשקע טגָאמרַאפ ןבָאה רימ רעבָא
 ,ןטייווצ ןופ ףוס םייב רימ ןטלַאה טציא ,גלָאפרעד סיורג טימ סרוק ןטשרע םעד

 רעזנוא ןופ ןיערג רעטשרע רעד .הילע ,ןעמ טבעלרעד טבעל ןעמ זַא

 זיא ליצ רעזנוא .הלוע זיא סרעשיפ עּפורג ַא -- בלַאװש עטשרע יד --- הצובק
 .רעשיפ עקיד'לארשי ץרא : רָאלק

 יד טסעפ ןטלַאה וצ טיירג ,טקערטשעגסיוא ןענעז ערעזנוא טנעה יד
 ,םי ןיא ןגעוו ןקַאהכרוד ןוא סעלסעוו

 (1928 ,םירשעה לבויל ,"דיתעה;)
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 א ' '/ מט .א

 ןעינָאטסנעשט ןיא םרַאפ יד

 ןיא ןטקנוּפ עכעלטפַאשטריװדנַאל ךס ןייק טשיג טגָאמרַאפ הרשכה יד

 "לרגַא ייב טקיטפעשַאב ןענעז סָאװ ,םיצולח לָאצ יד זיא סיורג טשינ ןוא ןליוּפ

 ןיא תוגולּפ-הרשכה יד ךיז ןעגיפעג בור יּפ לע .ןגייוצ עריא עלַא ןוא רוטלוק

 טימ ןעמונרַאפ םירבח לייט ַא זיא ןענָאזעס עטמיטשַאב ןיא רָאנ ןוא טעטש

 .שממ טעברַא-דרע
 עלופטרעוו ןוא עסיורג ַא ןפַאשעג טנטצעל טָאה ?ינויצ ללכה ץולחה , רעד

 םרַאפ רעד ןיא .עשרַאװ ןבעג ,ועינָאטסנעשט ןיא םרָאפ יד : גנומענרעטנוא

 "עג זיא ,(+ *לָארָאּפָאט, טּפַאשלעזעג רעד וצ רָאי עכעלטע ןיוש טרעהעג סָאװ

 ןרָאװעג טרידיווקיל רעבָא זיא סָאװ ,טפַאשטריװדנַאל רַאפ לוש ַא ןרָאװעג טנפע

 -כַאגרַאפ זיא םרַָאפ יד ךיוא .המחלמיטלעו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ

 ןעװעג ןענעז רעטעברַא ענעגנודעג יד ןוא שקידנעטש יד ,ןרָאװעג טקיסעל

 סָאװ -- ,טוג םעד ןופ לייט רעגיילק ַא רָאנ .ןדיא-טשינ ךעלסילשסיוא טעמכ

 ,םטעברַאַאב ןעוועג זיא --- גרָאמ 1200 ןופ חטש ַא ןעמונרַאפ טָאה

 יד ,"ינויצ ללכה ץולחה; ןופ הגולּפ יד ןעגנורדעגנײרַא זיא םרָאפ רעד ןיא

 עגױזַא : טניימ סָאד ,"ןטגַאקיטקַארּפ, םיצולח יד ןבעגעג ןעמָאנ א ןבָאה םירעיופ

 ןבָאה לָאמ ןטשרע םוצ ,הכאלמ יד ןריציטקַארּפ ןוא רעל רעד ףיוא ןענעז סָאװ

 "ַאב ןוא קיליויירפ ןעמוק ךעלדיימ ןוא ךעלגניא עשידיא ןעזעג םירעיוּפ יד

 ןדיא רעהַא ןעמוקעג ןענעז לָאמנײא טשיג ,תמא .שממ לעופב דרע ןטעברַא

 "יסרעווינוא ןיא םוידוטש רעייז טקידנערַאפ ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ,ןטנַאקיטקַארּפ

 ךיז ןליוו סָאװ טייל עגנוי רעבָא ,לוש רעכעלטפַאשטריװדנַאל ַא ןיא רעדָא טעט

 ,טייצ רעצרוק ַא ףיוא "גנורַאפרעדג א יװ טשיג טעברַא-דרע ןענרעלסיוא

 ,טייל-רעשיפ ,סענַאמרופ ,שממ םירעיופ ןרעוו ןוא דרע רעד ףיוא ןביילב ךיוא רָאנ

 .ןעזעג טשינ לָאמנייק ייז ןבָאה ,ןּפיט ענױזַא --- ,המודכו ןעניב ןעװעדָאה

 ןעמונעגכרוד ןעוועג הליחתכל זיא "ןטנַאקיטקַארּפ, יד יּפלב גנומענַאב יד

 ; םיצולח יד טָא ןליוו סָאװ טסואוועג טשינ ןבָאה ייז .טריוורעזער ,יורטוצמוא טימ

 ייז ףיוא ןקוק וצ ןבױהעגנָא טָאה ןעמ .גנואיצַאב יד ןטיבעג ךיז טָאה זייווכעלסיב

 טשינ טנָאקעג ןבָאה סָאװ ,םירעיוּפ עקיד'תמא ףיוא יוװ ,ןגעלָאק-ךַאפ ףיוא יו

 לַאטש רעד טימ ןיילַא ןריפנָא ךיוא רָאג ,וק ַא ןקלעמ ,דרעפ ַא ןענַאּפשנײא רָאנ

 ענעגייא טימ ןלעטשפיוא ,דרעפ 20 טימ לַאטשדרעּפ רעד טימ ,תומהב 20 טימ

 רעד זיב רעטסנעלק רעד ןופ תוכאלמ עלַא ןָאט וצ ןוא ןגיוטס-האובת טנעה

 .רעטסערג

 ,ןדָאב ןטעברַאַאב םעד ןופ הטש םעד רָאי סעדעי טרעסערגרַאפ םרַאפ יד

 .ןטכורפ יד סיוא טרעסעב ,ןכַאפ יד טרעמרַאפ

 .ןשטנעמ רעמ ץלַא לָאמ עלַא ןירַא טמענ ןוא ןסקַאװעג זיא הנחמ יד

 .ןדיא עשילױּפ יד ןשיװצ הכאלמ ןוא טפַאשטריװדנַאל ןטיירּפשרַאפ וצ טקעװצַאב טָאה יז (*
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 ןעמ טָאה קעווצ םעד רַאפ .תושפנ 200 ןכיירגרעד וצ טציא זיא גנובערטש יד
 שּפיה ַא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טלַאטשנַא רעל רעד ןופ ןינב םעד טריטנַאמער
 ,ןוקית ןייז ןעמוקַאב רע טָאה טציא רָאנ ,בורח ןרָאי לסיב

 עקיקָאטש-ייוצ עטײנַאב סָאד סױרַא טנייש רעדלעוו ןוא רעדלעפ ןשיווצ
 ;קיניײװעניא ןופ עדייבעג יד טכַאמ םשור םענייפ ןתמא םעד רעבָא ,זיוה
 ןלַאזןעייל ,ןגַארטרָאפ רַאפ ,עקנַארק רַאפ :ןרעמיצ עקיטכיצ רעקילדנעצ
 טימ טמעטָא ץלַא ןוא -- ןטייקיטעט .א .א ןוא ןרעמיצ-שַאו ,ןרעגַאל-רעדיילק
 ,ןבעל ןוא דיירפ

 רעיינ רעד ףיוא קילב ַא טּפַאכ רע ןוא טיזיוו ַא ףיוא טסַאג ַא ּפָארַא טלַאפ
 ,לָאמַא ןופ ןעגנוניואוו עשיצוביק יד ךיז רע טנָאמרעד --- עדייבעג רעלופטכַארּפ
 -רַאפ ,ןגיולפרַאפ ןענעז ןרָאי ענעי :םורַא םיא טמענ ליפעג ךעליירפ ַא ןוא
 ,ףשטנעמ רעטרעדנוה ןעמענוצניײרַא טכעלגעמרעד ןינב ןופ סיורג יד ,ןדנואווש

 טסַאּפעגוצ טשינ קיפיולרָאפ ךָאנ ןענעז םרַאפ רעד ןופ ןעגנוגנידַאב יד ביוא ןוא
 ,ןטַאטשרַאװ יד ןיא טקיטפעשַאב ןייז ייז ןלעוו --- םיצולח ךס ַא ןריברָאסבַא וצ
 ,('דכו ײרעלָאטס ,יירעטסוש ,ןעיינ רַאפ) ץוביק ןיא ןלעטשפיוא טמענ'מ סָאװ
 ץוביק םעד ןגרָאזַאב וצ ןרעטכיילרַאפ טעװ סָאװ ,יירעקעב ַא ףיוא ךיוא טיוב ןעמ
 ךעלנייועג טגעלפ ןעמ סָאװ ,טיורב ןגייא טימ םירעיוּפ עקיטרָא יד ךיוא ןוא
 רעטניוו סרעדנוזַאב --- זייוונטייצ ןוא ,טייוו רעטעמָאליק 8 לטעטש ַא ןופ ןעגנערב
 ןיהַא רעוש ןעוועג ללכב זיא -- ,טכעלש ןענעז ןגעוו יד ןעוו ,טסברעה ןוא
 ,ןעמוקוצוצ

 -ָאטסנעשט ןייק ןייג וצ תוגולּפ עיינ םיפינס יד ןיא ךיז ןטיירג גנילירפ ןיא
 ,הרשכה עכעלטפַאשטריװדנַאל רעייז ןכַאמוצכרוד טרָאד וועינ

 (הק פילש ) םהש הידידי

 םרַאפ עכעלטפַאשטריװדנַאל עשירמוש יד

 ןןָאכָאטסנעשט ןיא

 ןיא ןעניואוו סָאװ םיצוביק ערעזנוא ןבָאה קירוצ ןכָאװ עכעלטע טימ
 םעד טרעייפעג וָאכָאטסנעשט ןיא םרַאפ רעכעלטפַאשטריװדנַאל רעשירמוש רעד
 רעטרעדנוה ךיז ןעניפעג יצרא ץוביק ןיא ,ץנעטסיזקע ריא ןופ לבוי ןקירָאידןעצ
 יד ןופ תונורכז ערעיײט טקעװרעד םרַאפ רעד ןופ ןעמָאנ רעד סָאװ ,םירבח
 ,"ליּפעמהע ,"רימש, ,"רינב; ,"הירמוש; .םיצוביק ערעייז ןופ געט-תישארב
 םרָאפ רעד ןיא ןבָאה סָאװ ,םיצוביק עלַא ןענעז סָאד --- "שיבגלא; ,"הלעמב;

 .עטכישעג רעייז ןופ בייהנָא םעד ןענוּפשעג
 ַא ךרוד קירוצ רָאי 40 ךרע ןַא טימ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא םרַאפ יד

 טנגוי עשידיא ןטיירגוצוצ ליצ ןטימ ,דלעפסוקרַאמ ,רעגריב רעוװָאכָאטסנעשט
 "כרוד יז טָאה א"קיי רעד ןופ טפַאשרעריפ רעד רעטנוא ,טּפַאשטריװדנַאל רַאפ
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 זיב ,(ןרָאװעג בורח ןצנַאגניא יז זיא טייצ-המחלמ ןיא) ןרָאי ערעווש טכַאמעג

 רעלעיצעפס ַא ךרוד ."ריעצה רמושה, רעד --- לאוג ַא ףיוא טרַאװרעד ךיז טָאה יז

 עמוס עקידנטײדַאב ַא ןרָאװעג טלמַאזעגפיוא זיא גנוגעװַאב רעד ןיא עיצקַא-טלעג

 רעד ןוא תושר רעזנוא ןיא רעכבירַא זיא םרַאפ יד .תובוח יד ןלָאצוצּפָא ףיוא

 לטיּפַאק ַא ןָא ךיז טבייה סע .ןרָאװעג טעדנירגעג ןטרָאד זיא "הירמוש, ץוביק

 סרעציטשרעטנוא עקידרעירפ יד ןופ ףליה רעד ןָא ,לגנַארעג ןרעווש ַא ןופ

 ,קידנעטשטסבלעז ןריטסיזקע טנעקעג טשינ םרָאפ יד טָאה (הליהק יד ןוא א"קיי)

 ןבָאה םירבח ערעזנוא ןוא ןשטנעמ עטַאװירּפ וצ ןרָאװעג ןעגנודרַאפ זיא םרַאפ יד
 רעד ןיא ןעמוקעג זיא הפוקת רעד טָא ןיא .רעטעברַא-ןיול יו טעברַאעג ןטרָאד
 םעד ןטלַאהעגסיױא קיד'תונשקע ןבָאה םירבח ענייז ."רינב, ץוביק רעד םרַאפ
 ,ץַאלּפ םעד ןזָאלרַאפ וצ ייז ןופ טרעדָאטעג טָאה סָאװ ,טפַאשלעזעג רעד ןופ קורד
 ןופ רענעלּפ-בײרטּפָארַא יד ךיוא ןוא טלעק ןוא רעגנוח ןענַאטשעגיײב ןענעז יז
 ענעגנודעג ןכוז ןופ געוו ןפיוא קעװַא ןענעז םירבח יד ןעוו ,סרָאטַאדנערַא יד

 םרַאפ יד .הפוקת עיינ ַא טנפעעג םרַאפ רעד ראפ ךיז טָאה ,טָאטש ןיא טעברַא
 ןענעז סע .סרָאטַאדנערַא ןוא םיסּפורטוּפַא עדמערפ ןופ ןרָאװעג טיירפאב זיא
 ,םירבח 130 רעביא רָאפ ןטייקכעלגעמיץנעטסיזקע ןרָאװעג ןפַאשעג

 הסנכה יד .סיוא ןיילַא ךיז טלַאה ןוא קידנעטשטסבלעז םרַאפ יד זיא טנייה
 ןוא טפַאשטריוו-םרָאפ רעד ןופ ,טָאטש ןיא טעכרַא-ןיול ןופ טײטשַאב ץוביק ןופ
 ןיא ןיולסטעברַא רעד .(יירעדיינש ,יײרעסָאלש) ןטַאטשרַאװ-הכאלמ ענעגייא ןופ

 םירוסי יד ןגעוו ןלייצרעד וצ טסייו "רינב , ןופ ךובגָאט סָאד .ךיוה זיא טָאטש
 "יטלינביילג ןופ טנַאװ יד ןכערבכרוד טזומעג טָאה ןעמ ןעוו ,הדובעה"שוביכ ןופ
 ןשידיא ןוא ץולח םוצ רעבעג-סטעברַא ןשידיא םעד דצמ טּפַאשטנייפ ןוא טייק
 "רעד ךיז טָאה ץולח רעד .ערעדנַא ןַא ןצנַאגניא עגָאל יד זיא טנייה ,רעטעברַא
 טציא זיא ץוביק רעד ןוא ,קרַאמ-סטעברַא ןפיוא ץַאלּפ ַא ןוא יורטוצ ןלופ ןברָאװ

 ןייז ןופ דוסי ןפיוא ץנעטסיזקע עשירַאטעלָארּפ א ןרעכיזרַאפ וצ ךיז חוכב

 .טעברַא

 םייוניש עלַאקידַאר וצ טכַארבעג טָאה טייקטעוועדנופרַאפ עשימָאנָאקע יד

 ןרעמיצ יד ,ץוביק ןופ טרַאדנַאטס-טגבעל ןיא ןוא טפַאשטריװ רעד ןופ רדס ןיא
 "רעד ערענָאיצולָאװער ַא) טעב ןייז טָאה רבח רעדעי ,טצוּפרַאפ ןוא ןייש ןענעז

 ,ץוביק ןרַאפ יירעקעב-טיורב ענעגייא ןא ,(הרשכח רעשיליופ רעד ןיא גנוכיירג

 .רעמיצ-ןקנַארק ַא

 20 המצע תא אשונה יח ַא טציא זיא םרַאפ עכעלטפַאשטריװדנַאל יד
 גייטש-תופוע רעסיורג ןייק טשינ ןוא דרעפ 2 ,(יקיךלימ 10 ייז ןשיווצ) תומהב
 הסנכה:טּפיוה יד .טּפַאשטריװ רעד ןופ ראטנעווניא רעקידעבעל רעד זיא סָאד --
 ראי םענעגנַאגרַאפ ןיא ןבָאה סָאװ ,ןרָאדימַאּפ יד ןופ רקיעב ,ןסנירג יד ןופ טמוק
 ןַאמ 120 רַאפ ןשינעפרעדַאב יד רעסיוא) סעטָאלז 6000 רעביא טכַארבעגנײרַא
 ףימ ןבָאה טציא זיכ ,עוויסנעטניא ןַא זיא טפַאשטריוװ יד .(ןָאזעס ןופ ךשמ ןיא
 יד ,גרָאמ 2 ךָאנ ןעמוקַאב וצ ןעגנולעג זנוא זיא רָאי-ייה .דרע גרַאמ 18 טָאהעג
 רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד טמיטשַאב ןבָאה ןעגנוגנידַאב-טַאמילק ןוא -קרַאמ
 ,טפַאשטריוו
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 דוסי ןפיוא טרילוגער ןרעװו קשמ םעד ןוא ץוביק ןשיוצ ןעגנואיצַאב יד
 רַאפ ץוביק ןופ עסַאק רעד טלָאצַאב קשמ רעד .גנונעכערּפָא רעכעלטקניּפ ןופ
 רעד ןיא עלעבַאט-ןיול רענעמונעגנָא רעד טיול םירבח ענייז ןופ טעברַא רעד
 -ערעג רעצנַאג רעד רַאפ קשמ םעד טלָאצַאב רעדיוו ץוביק רעד ,טפַאשטריװדנַאל
 םעד טלָאצַאב רָאי-ייה טָאה קשמ רעד .טצינרַאפ םיא ךרוד טרעוו סָאװ ,שינעט
 ןרעטיירבסיוא ןיא עמוס עקיטנעק ַא טריטסעווניא טָאה ןוא ןױלסטעברַא ןצנַאג
 ,תובוח ענייז ליפוצ קידנרעסערגרַאפ טשינ ,ןגייווצ ענעדישרַאפ יד

 ןופ טיבעג ןפיוא טָאטש ןיא ךיוא יורטוצ ןברָאװרעד ךיז טָאה ץוביק רעד
 ןבַאגסיױא יד טקעד סָאװ ,"ץולחה, זכרמ ןופ טמוק ףליה עקיצנייא יד .טידערק
 טעװ ,ערעװש ךיוא ייז ןשיוצ ,ןעמעלבָארּפ ענעדישרַאפ ,רָאטקורטסניא ןופ
 -רַאפ : יז ןופ עטסקיטכיוו יד .טפנוקוצ רעד ןיא ןזייל ןפרַאד טפַאשטריוװ יד ךָאנ
 -רַאפ וצ ידכ ,ןגייווצ-טפַאשטריװ עיינ ,לַאטש יד ןרעסערגרַאפ ןוא ןרעסעב
 רימ ןבָאה רָאי סקיטנייה .ןענרעל וצ ןטייקכעלגעמ יד ןוא הסנכה יד ןרעסערג
 -טכורפ םעיינ ַא טצנַאלפרַאפ ןוא גייטש-רעניה יד טלעטשעגפיוא יינ סָאד ןופ
 ןופ בָאגוצ ַא טימ ןיירַא םרַאפ רעזנוא טייג קילדנעצרָאי ןטייווצ ריא ןיא .ןטרָאג
 עכעלטפַאשטריװ עטנדרָאעג ַא ,ןגייווצ-טפַאשטריוװ עליבַאטס ,םינינב ,דרע : רעטיג
 ,גנוריפנָא עלעיצנַאניפ ןוא

 ןופ ןגיוא יד ןיא ןרָאד ַא ןעועג זיא ?ריעצה רמושה; ןופ ץוביק רעד
 ןופ זכרמ ןופ העּפשה רעד רעטנוא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןטסינויצ רעװָאכָאטסנעשט
 טָאה טלעג ןוא עיטַאּפמיס רעייז ןופ עפש עצנַאג יד .עקָארק ןיא ןטסינויצ'ב יד
 ךיוא זיא ףוס םוצ רעבָא ,"יללכ ינויצ רעונ, ןופ ץוביק רעשיטָאטש רעד ןסָאנעג
 -מיס יד םרַאפ עשירמוש יד טסינעג טנייה ,ןרָאװעג ןכָארבעג טנַאװ עקיזָאד יד
 ןרָאװעג רעלוּפָאּפ רעייז זיא םרַאפ יד .טָאטש ןיא רוביצ ןשידיא ןצנַאג ןופ עיטַאּפ
 טָאטש ןיא ןעוו ,געט יירד יד ןיא .ווָאכָאטסנעשט ןיא ןעמָארגָאּפ עטצעל יד תעב
 ןרַאפ ןקָארשעג קרַאטש ןטרָאד ךיז ןעמ טָאה ,ןומה רעדליוו ַא טעוועשובעג טָאה
 -ישטשמָארגַאּפ יד ןעוו .ןזָאלרַאפ ןוא טייוו ךיז טניפעג סָאװ ,טנגוי רעד ןופ לרוג
 ָאד ךיוא זַא ,רעכיז קידנעייז ,םרַאפ רעד ןופ ןרעיוט יד טכיירגרעד ןבָאה סעק
 ַא ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז ייז ןבָאה ,ןעגנורעטש ןָא ןעוועשוב ןענעק ייז ןלעוו
 שידלעה ןבָאה ,תורבח ןוא םירבח ,ץוביק ןופ ןשטנעמ יד .דנַאטשרעדיװ ןקרַאטש
 ,ןרָאװעג טױרטרַאפנָא ייז זיא סָאװ ,םוטנגייא סָאד ןוא סנבעל ערעייז טקידייטרַאפ
 -ישטשמָארגָאּפ יד ואוו ,ןליוּפ ןיא רעטרע עקיצניװ יד ןופ סנייא ןעוועג זיא סָאד
 גנואיצַאב יד ןטיבעג טָאה ץלַא סָאד ,ץושטסבלעז עשידיא ַא ןפָארטעגנָא ןבָאה סעק
 ןרָאװעג טכַארבעג זיא סָאװ ,ץוביק םוצ טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיא רעד ןופ
 תעב ןוא טָאטש רעד ןיא ץוביק ןופ ףשנ ןכעלרעייפ םעד תעב קורדסיוא םוצ
 ,םרַאפ רעד ןיא החמש-לבוי רעקירָאיײ-ןעצ רעד

 ןקיטפעשַאב ןביוהעגנָא ךיז תישארה הגהנה יד טָאה קירוצ רָאי ַא טימ ךָאנ
 -- םרַאפ רעד ייב לוש עכעלטפַאשטריװדנַאל ַא ןלעטשוצפיוא קנַאדעג ןטימ
 ,קנַאדעג רעטגנידַאב ןבעל ןופ רעבָא ,רערַאבריפכרוד-רעווש ,רעטגַאװעג ַא
 עכלעוו ןָא ןלושקלָאפ יד סױא-רָאי ןייא-רָאי ןקידנע עכעלטנגוי עשידיא רעטנזיוט
 ןענעז גנוריגער רעד ןופ ןלושכַאפ יד ,טפנוקוצ רעייז רַאפ ןויטקעּפטרעּפ זיא'ס
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 רעד ןופ טפנוקוצ רעד ןופ םעלנָארּפ סָאד .טנגוי רעשידיא רעד רַאפ ןסָאלשעג
 םעלבָארּפ ענײמעגלַא סָאד ןרָאװעג זיא 14--- 15 ןופ רעטלע ןיא טנגוי רעשידיא
 "ָאד סָאד ןזייל ,ךעלריטַאנ טשינ ןעק ,גנוגעווַאב רעזנוא .םוטנדיא ןשיליוּפ ןופ

 רעבָא רימ ןפָאה לוש אזַא ןפַאש ןכרוד .םענרַאפ ןצנַאג ריא ןיא םעלבָארּפ עקיז
 וטפיוא ַאזַא ןלױּפ ןיא הרשכה רעשינעמכַאפ רעד סיוטש ןקרַאטש ַא ןבעג וצ

 "ָאקִע רעד .,גנוגעוַאב רעשירמוש רעצנאג רעד רַאפ רעטסומ ַא יוװ ןעניד טעוװ

 ןלעװ רימ ףיוא .טסעפ גונעג זיא לוש אזַא ןלעטשפיוא ןרַאֿפ דוסי רעשימָאנ
 רימ ןלעװ ,ןטלַאטשנַא עיצַאזיװיטקודָארּפ ענײמעגלַא יד ןופ עציטש ןעמוקַאב
 וצ טלַאהּפָא-טּפױה רעד ,דומיל-רכש ןופ רעדניק לייט ַא ןעיײרפַאב ןענעק וליפַא

 ךיוא יװ ,ןעניואוו ןוא ןענרעל וצ םינינב ןופ ןלעפ סָאד זיא לוש אזַא ןענעפע

 ןרָאװעג טניורקעג ןענעז תונכה עטשרע יד .שינעביולרעד-סגנוריגער רעד ןופ
 ןוא לוש רעד רַאפ דרע ןפיוק וצ ןעלטימ יד ןעמוקַאב טָאה ןעמ ,גלָאפרעד טימ
 םעד ןלעטשוצפיוא ןביײהנָא רימ ןלעװ גנילירפ ןיא זַא ,רעכיז טעמכ זיא'ס
 ,ןיגב ןטשרע

 (1938 ,"ריעצה רמושה רפס,)

 עיצילַאג

 ןוא סיורג ןיא עטייווצ יד -- עיזעלש ןוא ןליופ"ןיילק ןיא גנוגעוװַאב יד
 "וצ רקיעב זיא -- "ץולחה; ןופ סעיצַאזינַאגרָא-דנַאל יד ןשיווצ םענרַאפ ןיא
 ,"רורדא ,"הינודרוג , ,"הילסוב; :ןעגנוריפורג טנגוי יד ןופ טלעטשעגנעמַאז
 יד טיול ,םיצולח םתס ןוא * 3 אביקעג ,"אביקע, ,"רחשח; ,"ריעצה רמושה,
 רעדעי טערט -- סעיצולָאזער ענעמונעגנָא יד טימ גנַאלקנייא ןיא ןטוטַאטס

 ץוח ַא) "ץולחה , ןיא ןיירַא שיטַאמָאטיױא --- רָאי 18 טלַא טרעוו רע ןעוו -- רבח

 ,(עימָאנָאטײױא שרעטיירב ַא טָאה סָאװ ,"אביקע;
 19,000 טלייצעג "ץולחה, רעד טָאה ,1924 ביֹוהנָא ןופ סוזנעצ םעד טיול

 -רָאפ זיא רָאי ריפ עטצעל יד ןיא זַא ,ךיז טייטשראפ .רעטרע 300 ןיא םירבח
 יד ןופ לָאצ יד ,20 --- 2590 ןופ --- ץַאשּפָא רעזנוא טיול --- הדירי ַא ןעמוקעג
 ,200 וצ ףורק זיב ןלַאפעג זיא םיפינס

 "ילַאטסירק ןופ סעצָארּפ א סנטצעל רָאפ טמוק הרשכה ןופ טיבעג ןפיוא
 רעביא טייזעצ ןענעז סָאװ ,תוגולפ 20 ,גנוריטנעמעצ עכעלרעניא ןַא ןוא עיצַאז
 ןיא טקיטפעשַאב 200 ןענעז ןופרעד .תושפנ 1200 ךרעכ ןלייצ ,ןליױּפ-ןיילק
 ,וָאקילזישט :סמרַאפ עכעלטּפַאשטריװדנַאל ריפ יד ןיא 100 ,טפַאשטריװדנַאל
 ,ןטפַאשטריוװ-ףליה יד ןיא 100 ןוא ,עקראנָאב ןוא עציוועשוק ,ווָאנידלָאּפָאעל

 ,חוגולּפ עשיטָאטש עסיוועג ייב ןריטסיזקע סָאװ
 עקידנעטשטסבלעז ןיא ,ןעיירעגעז ,ןקירבַאפ ןיא ןטעברַא םירבח עקיטרָא יד

 ףיוא ךיז ןעניפעג םירבח בור רעד .טעברַא רעצרַאװש ייב ןוא ןטַאטשרַאװ
 .רָאי 4 רעכעה ןיוש לייט ;רָאי 23 יװ רעמ הרשכה

 ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא ןטקעיִארּפ עוויטקורטסנַאק ערעדנוזַאב יד ןשיווצ
 קסלעיב טָאטש-עירטסודניא רעטסואוַאב רעד ןיא רעזייה-"ץולחה; ייווצ יד
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 ,"ריעצה רמושה; רעד -- עטייווצ יד ןוא "הינודרוג, יד טניואווַאב ענייא ,(עיזעלש)
 ןלעטשפיוא םייב ןעמ טלַאה ךיוא .םיצולח 150 טרירטנעצנָאק ןענעז עדייב ןיא
 ןענעז תוגולּפ יד ןיא ןעגנוגנידַאב-טעברַא יד .(* "אביקע, ןופ ץולחה תיב ַא
 רעטעברַא ןַא רבח ַא ןופ ןיול רעכעלטינשכרוד רעד .רעווש רעייז בור יּפ לע

 רעד טמוקַאב ךעלטינשכרוד .רעקינייוו ךָאנ ןוא גָאט א סעטָאלז 1,20 טפערטַאב
 ,גָאט ַא ןשָארג 50 טסָאק גנוזיּפשַאב ןייז זיולב תעב ,ןשָארג 85 הגולּפה-רבח
 רימ :ןרעסעבסיוא טפרַאדעג ןעמ טלָאװ בצמ ןשינעיגיה-שירַאטינַאס םעד ךיוא
 -נַא עקידנעטש ַא ןיא עירָאטאנאס-ןָאזעס יד ןעלדנַאװרַאפ וצ ןַאלּפ ַא ןבָאה
 הרשכה רעצנַאג רעד ןופ טנעצָארּפ 90 זיב םורָא טמענ הרשכה רעזנוא ,טלַאטש
 ,עיצילַאג ןיא

 (19238 ,םירשעה לבויל ,"דיתעה;)

 יד ץוח א טאהעג יז טָאה סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט21 םוצ ןובשחו-ריז א טול (*

 ,ןלוּפ-ןיילק ןיא םיצוביק ייוװצ -- הרשכה עלענַאיסעּפָארּפ

 ב מ ָא רַא ז .ׁש

 ךרע רעווָאכָארג רעד ףיוא

 טרָאפ ײװמַארט רעד ואוו טָאטשרָאפ רעװעשרַאװ עסיורג ַא זיא ווָאכָארג
 ייוצ ןשיווצ ,סעיצַאטס רועיש ַא ןָא ףיוא ךיז קידנעלעטשּפָא ,לענש ןוא גנַאל

 טימ רעזייה עטרעיומעג ןוא ,ךעלזייה ענעלַאפעגנייא עניילק ןעייר עכעלדנעמוא
 ןעגנוניואוו -- רעטצנעפ יד ןיא ןעגנַאהרָאפ ענייש טימ ,ןענָאקלַאב עטמולבַאב

 רַאפ ןלעטשּפָא עכעלטע ,סָאג-טּפיוה רעד ףיוא טשינ .רעמערק ןוא עטמַאַאב ןופ
 רעד טגיל ,ךעלסעג עקידמַאז יד ןופ םענייא ןיא עיצַאטס:-יײוװמַארט רעטצעל רעד
 לסיב ַא ןיוש ,טפָא טרעוו סָאװ ,עמרעפ רעװָאכָארג עטמירַאב יד ,ווָאכָארג ץוביק
 ןוא םירוחב עשידיא ױזַא יו ןעז ןליוו סָאװ ,עקירעגיינ ןופ טכוזַאב ,טּפָא וצ
 טניואוַאב זיא לסעג סָאד ,וויטקעלָאק ןיא ןבעל ןוא דרע ןטעברַאַאב ךעלדיימ
 םענייש ַא טימ ,טקורעגניירַא לסיבַא ,עקַאט טייז רעד ףיוא ןוא ,טייז ןייא ןופ
 סָאד טייטש ,טנָארפ ןיא ףיוה ןטרירָאקעד-ןעמולב ןקיטנַאקריפ ַא ןוא ןַאקרַאּפ

 "סע רעקיטכיל רעסיורג רעד ךיז טניפעג'ס ואוו ,ץוביק ןופ זיוה עקיקָאטשייװצ
 טימ רעמיצ-שַאװ סָאד ןביוא ,רעטרַאּפ ןיא -- ךיק רעד טימ לַאזיןעייל ןטימ לָאז
 ךיז טניפעג ףיוה ןפיוא טייז רעד ייב ,תוריכזמ יד ןביוא רָאג ןוא ןרעמיצפָאלש יד
 ,יירעקעב יד ןוא ץוביק ןרַאפ ךיש ןוא םישובלמ טיינ'מ ואוו ,ןסחמ רעד

 עסיורג יד ןופ ןעז ןעק'מ ןוא קידייל זיא לסעג עקידרעביאנגעקטנַא סָאד

 סַאּפ-דלַאװ ןעיולב ןרעטנוא ןופ סױרַא ןכירק ןקלָאװ יד יװ ,רעטצנעפ עטיירב

 ַא ןיא ץעגרע עלעטניּפ ןיילק ַא ןיא ךיז טרילרַאפ'ס ואוו ; טנָאזירָאה עמַאס םייב
 ,ךַאד ןרעביא ןגיולפעגכרוד טשרע זיא סָאװ ,ןַאלּפָארע רעד טלעוו רעד ןופ לקניוו

 טרָאד ןעייג סָאװ ,םירבח יד ןענעקרעד םיוק ןעמ ןעק טסברָאה ןוא גנילירפ ןיא
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 ןעייג םירבח .דרעפ עשיצוביק ערעווש יד רעטניה רעקַא םעד ךָאנ טעה-טעה
 ןוא ףיוה ןופ לריט ןטימ ןעפירקס ,קירוצ ןוא ןיהַא געוו"דלעפ ןכיילג ןטימ

 ןיא לייוו ,לַאז ןיא ןיירַא ןעמוק ייז רעדייא לקירב םייב לוויטש יד ּפָא ךיז ןבייר
 עסייוו ןגיל ןשיט יד ףיוא ,לעה ןענעז טנעוו יד ,עגָאלדָאּפ יד ןשַאװעגּפָא זיא לָאז
 ןופ ןייש םעד ןיא טצנַאלג ןריט עכיוה עטיירב יד ןופ זָאלג סָאד ןוא סעטַארעצ

 רעשיטַאבעלַאב ַא ןיא יו קיאור ךעלגעטלַא ןוא ךעלטימעג זיא ץוביק ןיא .גָאט

 ףיז ןגיוו ןריט עטזָאלגַאב עסיורג יד .בוטש רעמַאזטעברַא רעטעוועדנופעגנייא
 ןופ םירבח ןוא ןשטנעמ עסיורג יד ןופ רע'מינפ יז ןוא סעסעיװַאז עליטש ףיוא
 ,טײהנעגנַאגרַאפ ןופ ור רעד טימ ןטערטרַאּפ יד ןופ ּפָארַא ןקוק גנוגעװַאב רעד
 רערעדנַא רעד ףיוא .ןעגנורענירעד עקילייח ןוא םיששמ עסיורג ,ןלַאעדיא עסיורג
 טסימ סָאד טריפ'מ ; טפַאשטריוװ שסיורג יד ךיז טניפעג ,דלעפ ןפיוא טרָאד ,טייז
 יד רךַאמ ןסע טגָארט'מ ,תומהב יד רַאפ יורטש טיײרּפש'מ ,רעקַא ןפיוא לַאטש ןופ
 ןוא טבָארג'מ ,טריפ ןעמ ,טלייצ'מ ,טסעמ'מ ,דרעפ יד רַאפ ,יק יד רַאפ ,תופוע
 "סיוא ףיוה ןפיוא ןעמוק דרעפ יד .,טכַאנ עמַאס זיב גָאטרַאפ ןופ טעוװערָאה'מ

 "רעביא ידכ ,דרע רעד ףיוא ךיז ןפרַאװ ןוא זיײװרָאּפ ןוא זייווקיצנייא עטנַאּפשעג
 ףריצ-ףריצ רעקיד'רדסכ ַא ךיז טרעה לַאטש ןופ ,ןקור םעד דמַאז ןיא ןעיירדוצ
 טָאה'מ ןכלעוו ,רבח רעיינ א ,.ןעלפעשיקלעמ יד ןיא ךלימ ךעלמערטש עניד ןופ
 טגָארט ןוא ןַאּפשעג םעד ףיונעצ טדניב ,רעקַא ןַא ןריפ טנרעלעגסיוא סָאװ רָאנ
 רעד ךָאנ ענייא ןעילפ תופוע יד ,לַאטש םעד ןיא ,ּפָאק ןרעביא ןעמונרַאפ ,םיא
 ןוא ןייג-ןפָאלש םוצ עדייבעג רעטרעטצנעפַאב-טיירב רעגנַאל דעד ןיא רערעדנַא
 זיא םיא סָאװ ,סייוו רעװ .טייק רעד ףיוא זייוורעגעגושמ ךיז טסייר טנוח רעד
 "גוז ןשיפלעוו ןטייוו רעסָאװ ,טּפַאכעגנָא םיא טָאה'ס ורמוא רעסָאװ ,ןעמוקעגוצ
 ,ןגיוא עשיטניה ענייז רַאפ טציא טעז רע ּפעטס ןשירָאטסיה"ערּפ ןוא גנַאגרעטנוא
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 עסייוו יד .גרָאמ קיצעביז טפערטַאב עמרעפ רעװָאכָארג רעד ןופ חטש רעד
 עלָאמש יד ;ייז רעטניה לָאט ןיא עקלשזאס עניילק ַא טימ ךעלגרעב עקידמַאז
 יד ןוא געוו *רעטיור, רעד ; לסייוו רעד וצ םַאזגנַאל ךיז טשטילג סָאװ ,עגירטס
 טשינ ןענעז סע .ןצענערג עריא ןענעז ,סָאג רעװָאכָארג יד ןוא עקסנילאטיוו
 זומ טכַאניב .עמרעפ רעװַאכָארג רעד ןופ ןצענערג יד ,ןצענערג עקיאור ןייק
 ןפיוא טייוו רעניאנגעקטנַא טפַאשטריװ יד ןוא לסעג ןיא עדייבעג עסיורג יד ןעמ
 יד ןופ טכיל סָאד ידכ ,סנדָאל יד ןכַאמוצ זומ'מ ןוא ,רעוועג טימ ןכַאװַאב דלעפ
 שינרעטצניפ יד ןצייר טשינ לָאז טיפוס ןפיוא ןעלסיש עשירטקעלע עסיורג ייווצ

 ןטלַאהַאב ןליפַא לָאמנייא ןיוש ןוא ץוביק ןיא רענייטש טפרַאװ רעכלעוו ,םורַא ןופ
 ןופ לדיימ ַא טעדרָאמרעד ליוק ַא טימ טָאה סָאװ ,רעדרעמ ַא ןדלאפ עריא ןיא
 יד ןוא רענייטש ןוא ןעיירשעגסיוא טימ ןלַאפַאב ךעל'מיצקש עניילק ,ץוביק

 ןרעדנואווַאב ,םינכש יד ,ןייג וצ ןעמוק ייז .ףליה וצ ייז סױרַא ךיז ןזָאל עסיורג
 רַאפ עדייבעג עקינוז עטזָאלגַאב ענייש יד ,יק יד רַאפ ןלַאטש ענייר עסיורג יד
 ןעייג ןוא --- ןעמעטנַאזירכ עשיזיוצנַארפ יד ןוא ןרָאדימָאּפ עסיורג יד ,תופוע יד
 ןענעז םיצולח יד .תועשר ןוא האנק ןופ ןעגנוקרעמַאב עזייב עקיכעטש טימ סױרַא
 ןֶא ךיז ןעוט ייז .םיתבש יד ןיא טשינ ץ'רוכיש ןוא םיבוטמימי יד ןיא ןדיײשַאב
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 ךיז ןזָאל ןוא ןטנװָא יד ןיא טיורב-טנווָא ןעמערָא םוצ סעקזולב ערעביוז עסייוו
 םוצ רעוו ,לַאטש ןיא רעוו -- טעברַא רעד וצ ירפרעדניא קעװַא טייהרעליטש

 ןקירבַאפ יד ןיא עגַארּפ ןיא ןוא עשרַאװ ןיא רעוו ןוא ןעמולב יד וצ רעוו ,רעקַא
 ןופ ףיוא טמערוטש ןוא םענייא ןדעי רַאפ ץוביק רעצנַאג רעד טגרָאז סע ,ןיײרַא

 ,ןלייוו ןוא ןריטיגַא ,ןרעדָאפ ,ןריקיטירק ןעק'מ ןעוו ,תופיסא ףיוא טייצ וצ טייצ
 ,הירלדנס רעד ןופ סרעטסוש יירד יד קיליײא ןוא ליטש ןטעברַא ךָאנרעד רעבָא
 ,םירמוש עקידנעטש עכעלטע יד ,סרעקעב ייווצ יד ,הרּפתמ רעד ןיא סרעדיינש יד
 יד ןיא רַאקעטָאילביב רעד ,טכַאניײב ןוא גָאטייב ץוביק םעד ּפָא ןטיה סָאװ
 ןיא ןביוא ןוא --- -- -- ןרצח רעד ,ןירעמיור יד ,ךיק ןיא סעט'רבח יד ,ןטנוװָא
 ןענעכער ,םירבח עקינייא ןציז ,לביטש ןטשרעביוא ןיא סָאװ ,תוריכזמ רעד
 טכירַאב ַא שדוח ןדעי סױרַא ןזָאל ןוא ןריניבמָאק ,סעמַארגַאיד ןכַאמ ,ןענעכייצ
 רע .ןרילָארטנַאק ןוא ןענעכערכָאנ ןוא ןענעייל םיא טסנעק וד .עסַאק רעד ןופ
 ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ,גנוטייצ רעכעלגעט רעד טימ רעמיצ-סצ ןסיורג ןיא טגנעה
 ,ץוביק רעוװָאכָארג ןופ ןסעיינ עכעלרעניא

 א 6 *

 יד סָאװ ,ןדָאב קיטש רענעזָאלרַאפ ,רעטסוּפ ַא ןעוועג סע זיא לכה-ךס

 דרע יד .םלוע-תיב ַא רַאפ טפיוקעגּפָא לָאמַא טָאה ענימג עשידיא רעװעשרַאװ
 ןוא קירעדינ ,רעטיש ןייגפיוא טגעלפ האובת יד ,גרַאק ןוא רעגָאמ ןעוועג זיא
 טָאה סע .דרע רעד ןיא ןרעוו טנקורטעגסיוא ןגעלפ ןסנירג יד ןוא ,קיטכיזכרוד
 ,תונשקע ןוא גנורעטסייגַאב ,גנוגנערטשנָא ןוא ימ רערעווש ןופ ןרָאי טסָאקעג
 עּפָאש ןיא ,ןוז רעד ןגעק ןטייב ענירג טימ ןעלכיימש ןביוהעגנָא טָאה דרע יד זיב
 יז ןקעוו ןוא ןסייר סרעקַא יד ,דרע יד ןזייּפש וצ שַאטָאּפ טימ קעז יד ןטרַאװ
 זיאמ ןוא חטש-האובת םעד טרענעלקרַאפ טָאה'מ ...יז ןרעטנימ ןוא ףיוא
 ריד ןקוק דלעפ ןפיוא סױרַא טסמוק וד זַא ,טציא ןוא .סנירג ֹוצ ןעגנַאגעגרעביא
 ,טסייטש וד ואוו ןוא טסייג וד ואוו ,טירט ענייד רעטנוא ןופ ןרָאדימָאּפ סיױרַא
 ןפיירמוא ןיא רעטעלב עקידרעטנָאלּפ יד ןשיווצ גיוא ןייד רַאפ ךיז ןטלַאהַאב יז
 ןעמענוצנָא ןוא "ןייגרעד, וצ ,רעזייה-םערַאװ עלַא ןיא טײרּפשעגסױא ןגיל ,ןירג
 םורַא ןרָאפ סָאװ ,רענעגעוו עלַא ףיוא ליופ ןגיל ןוא ,ןוז רעד ןופ טולב טימ ךיז
 -ייו ןרָאדימָאּפ ךיוא וָאכָארג טצנַאלפ סנטצעל רעבָא .ךעלגעטש-דלעפ יד ףיוא

 ןופ ץַאלּפ םעד טרעסערגרַאפ טָאה'מ .ןצנַאלּפ ערעדנַא ןופ ןובשח ןפיוא רעקינ
 ןפיוא ןרָאװעג קיליב ןענעז ןרָאדימָאּפ .ןעמולב ןופ -- רעטעּפש ןוא רַאברַאבָאר
 ןענעז ןעמולב ,טריצילּפמָאק ןוא רעווש זיא ןעמולב ןופ רוטלוק יד ןוא קרַאמ
 ,ןעמולב ווָאכָארג טריוויטלוק .קרַאמ ןפיוא רעייט

 * טי יא

 עכלעוו טימ ,ןעמולב עטרעביושעצ ,ענייש ,עסיורג ןענעז סעמעטנאזירכ יד
 ייז ,תויול ןוא תונותח ,ןדַארַאּפ ײלרעלַא ,ןטייקכעלרעייפ עלַא טרירָאקעד'מ
 ,סעצינוד ןיא רעביא ייז ןעמ טלעטש ךָאנרעד ,דמַאז ןיא ןסקַאװ וצ ןָא ןביוה
 ײז ,ּפעט ןיא טשרע ךָאנרעד ןוא ,זָאלג רעטנוא ןדָאב ןיא קירוצ רעטעּפש
 ןענעז ייז ;רעטעלב עטרעגניפעג ענייש טימ ךעלגנעטש עטרַאה ףיוא ןסקַאװ
 ,קיטייזייווצ ךיוא לָאמַא ןוא זָאר ןיא ןירַא ןענעז ייז ,לעג"לעה ןענעז ייז ,סייוו
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 ָאדרָאב-סייוו ייז ןענעז -- ףָאטש ןקיברַאפ-ייװצ ןעלעּפָאט ןופ ןטינשעגסיוא יו
 עקיזָאד יד --- ןעגנורעוושרַאפ ,ףושיכ ,סעינַאמערעצ עמייהעג ןיא ןענַאמרעד ןוא
 יד ןיא ןטלעז ייז טעז'מ ,ײזירַאּפ-עד ליווק ןעמ טפור ןעמעטנאזירכ אדרָאב-סייוו
 .רעביולגרעבא ןוא רעקירטנעצסקע ייב טבילַאב ןענעז ייז ןוא ןטפעשעג-ןעמולב

 "יושעצ ערעייז טימ סױרַא ןקוק ןוא ןטַארדאווק עסיורג ףיוא ןסקַאװ ייז
 ןרעוו ייז ןעוו ,תואגח ענעי ףיוא קידנטרַאװ ,סעירעשנארא יד ןופ ּפעק עטרעב
 ...ןטפעשעג"ןעמולב עלַא ןיא טכוזעג

 יינש ןופ ,ןעגנַאגרעביא-רילָאק עלעדייא טימ םינימ ענעדישרַאפ ןופ ןזיור
 ןדיישרעטנוא וטסעװ ןיע-תעיבט ןטוג ַא טסָאה וד בהיוא ,אדרָאב לקנוט זיב סייוו
 ןיא ןוא רילָאק ןיא ,טלַאטשעג רעד ןיא ,ןטילב יד ןיא ,רעטעלב יד ןיא ןימ םעד

 ףייר טרעוו רע תעב ,גָאט ןופ טכיל רעד רַאֿפ ףיוא ךיז טנפע רע יו ןפוא ןייז
 ,חיר ןיא ךיוא ןדיישרעטנוא ייז וטסעוו ,חירה שוח ןטוג ַא טסָאה וד ביוא ןוא

 ,סערטסא טימ ,ךעלעגענ טימ דלעפ רעקיטש ,עקידעקעמש ,עקיגרַאפ
 ,סעיניגרָאעג ; ןסיריא וצ ךעלנע ןענעז סָאװ ,ןלָאידַאלג טימ ,ךעלרעטומפיטש טימ
 ,סעינַאװיּפ ןעעדיכרא ןופ החּפשמ רעד וצ ןרעהעג סָאװ ,ךעלכעליימ-ןבייל
 טפור ןעמ סָאװ ,ןעמולב ענעקורט יד ץוח ַא ,ןעמולב ךס ַא ,ךס ַא ךָאנ ןוא ,ןפלוט

 ,עכעלברעטשמוא
8 8 8 

 -סיױרַא בלַאה ,ןסקַאװ רעטעלב ענירג עסיורג רעטנוא ץענערג עמַאס םייב
 ,תומהב יד ייז טימ ןעשַאּפ וצ ,סעקירוב עסייוו שסיורג ,דרע רעד ןופ טקורעג
 יז ,םינימ טיױל טלײטעצ ןענעז ןוא חטש ןסיורג א ןעמענרַאפ ןרָאדימָאּפ יד

 ןרופ עסיורג טימ ךעלגעטיגָאט ייז טריפ'מ ןוא ןטָארעג קרַאטש רָאי-ייה ןענעז
 ןעמענוצנָא ידכ ,ןעמולב יד ןעמונעגפיױרַא טָאה'מ ואוו ,רעזייה םערַָאװ יד ןיא
 "ליה ךיוא זיא סָאװ ,רַאברַאבער םעד .ןוז רעד ןגעק ברַאפ רעטיור רעד טימ ךיז
 םעד ןרױלרַאפ ןיוש טָאה רע ,רעמ טשינ טציא ןיוש ןעמ טדיינש ןטָארעג רָאי
 יד ךרוד טּפוטשעגסױרַא טרעװ טרעספשד םוצ קַאמשעג רערעיוז ןייז ןוא םעט
 ךעלגנעטש עטיור עסיורג יד טימ קידנטולב םוא-טמוק ןוא רע טקלעװרַאפ .לּפע

 "ַארַאּפסַא טריפעגניירַא טָאה'מ ןוא ,טעלעביצ יד ןטָארעג ןענעז סע .דלעפ ןפיוא
 רעד ןוא רעגיה רעד טנירג סע .הסנכה ענייש ַא ןבעג רָאיארעביא טעוװ סָאװ ,סוג
 רעבָא -- סעקלעסקורב עניילק יד טכידעג ןטקַאוו'ס ןוא טיורק רעשינעילַאטיא
 האובת יד ןוא לּפָאטרַאק יד טנקורטעגסיוא ןכָאה סע ,ןטָארעג טשינ ןענעז סע
 טעװ סע .ןלָאמ וצ טשינ ,ןשערד וצ טשינ ,רעייש ןיא רעגָאמ ןוא קינייו טגיל

 ,תומהב יד רַאפ רעטניוו ןפיוא עשַאּפ ןייק ,ןסע וצ טיורב ןייק ןייז גונעג טשינ
 ןפיוא ןלַאטש יד ןיא ןטיײרּפש וצ טשינ ןוא ,תופוע יד רַאפ רענרעק ןייק טשינ
 .רעטניוו ןרעווש ןגנַאל

: 4 : 

 עמעװקַאב ַא ,ץוביק םעניא יק ןצפופ יד רַאפ לַאטש עמיורג עסיורג ַא
 ןטמיוצעגּפָא ןַא ףיוא ןסיורד ןיא ייז ןעייטש טכאנראפ זיב ; דרעפ יד רַאֿפ עיניאטס
 רעד ןופ טרָאװ ןטצעל ןטיול טלײטעגרעדנַאנַאפ זיא *לול, רעד .ץַאלּפ ןטזָארגַאב
 יד טנעקרעד'מ ;קיסיײלפ רעייז ןרידוטש ןטסייקשמ יד סָאװ ,*עירָאעטיזסַאר;
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 עגנַאל ַא זיא'ס ,טלַאטשעג ,סיורג ,ברַאפ רעד טיול ןשינעפעשַאב עטלגילפַאב
 "ַאב רַאפ ןרער טימ ןוא טייצ-רעמוז ןוז רעד רַאפ רעטצנעפ ךס ַא טימ עדייבעג
 טימ ןרָאטַאבָאקניא יד ןעייטש עדייבעג רעד ןטימניא ,טייצ-רעטניוו גנוצייה
 ךעל'הפוע עגנוי יד טייקכעלטרעצ סיורג טימ רעטנורַא טמענ סָאװ ,"רעטומ, רעד

 ,לגילפ טנעכעלב עמערַאװ עריא רעטנוא
 "עגּפָא-טָארד ןסיורג םעד ןופ ןטַארדַאװק עכעלגנעל עטלײטעגּפָא יד ןיא

 ,לדיימ םעד ןופ ףור ןפיוא ,רעניה יד ,ךיז ייז ןגעוװַאב ןסיורד ןיא ץַאלּפ ןטמיוצ
 עטלַארטשַאב ןוא עסייוו יו ,טנַאה רעד ןיא שיוק ַא טימ ןגעקטנַא ייז טמוק סָאװ
 "ַאּפ ןבָאה סָאװ ,רעבָא ,ןטסייקשמ יד .סעילַאװכ ענעסָאגַאב-העיקש עטיור ןוא
 ןלייטעצ -- רעמרַאפ ןופ רעגייטש ןשיטקַארּפ םעד ןעמונעגרעביא ךעלכעלעמ
 טפַאשנגייא רעייז בילוצ יו ,תולעמ עשיטעטסע בילוצ ױזַא טשינ ,םינימ ףיוא ייז

 ,רעניה יד ייב "רעטסעווש, יד ,עטרבח יד .שיילפ רעדָא רעייא ןױיצודָארּפ וצ
 יד וצ רעצ ריא ףיט טלַאהַאב ,ךעל'הפוע עכַאװש ןוא עקנַארק יד טלטרעצ סָאװ
 -םימי ףיוא קרַאמ ןפיוא טפיוקרַאפ ןוא ןטָאררַאפ ןרעוו סָאװ ,ךעלדנעה עסייוו
 "סער עטנַאגעלע יד ןיא רעטניוו ןטימניא ןוא תורּפכ ףיוא רעמוז עדנע ,םינוט
 .סעקַאשטרוק עגנוי רעטניוו ןטימ ןיא ןפרַאד סָאװ ,סרעסערפ יד רַאפ ןענַארָאט
 יד שימייה טכַאמ רעניה יד ןופ ןעשטַאדוק סָאד ןוא רענעה יד ןופ ןעיירק סָאד
 "טּפיוה רעד ןופ טייוו ןעניואוו סָאװ ,ןטסייקשמ יד ןופ גָאטרַאפ םעד ןוא טכַאנ
 עמַאס םייב ,יק יד ןבעל דלעפ ןפיוא שזַא ןפרָאװרַאפ ןענעז ןוא ,לַאז ןופ ,עדייבעג
 ןופ ןסירעגרעביא ןטלעז טשינ טרעוו טייקליטש יד ואוו ,יײסָאש רעוװָאכָארג
 ןעיירשעג עקידתושפנ-תונכס ענעסירעגפיוא ןֹוא תולוק ערוכיש

 ,לָאװ ןלעדייא ןרעביוז ַא ךיז ףיוא ןסקַאװ ןזָאל סָאװ ,סעקילָארק עסייוו
 עטַאװעמת ,ענעקָארשרעד עטיור טימ סױרַא ןקוק ,דייז ןופ רערעייט ןוא רעניד
 ,ךעלגייטש ענרעצליה יד ןופ ןגיוא

 ןופ טייק ַא זיא סע .ץוביק םוצ ךעלעמַאּפ וצ ךיז ןעניואוועג ןעניב יד
 ,ימ ךס ַא טסָאקעג טָאה גנורַאפרעד עדעי ןוא ,ןעגנורַאפרעד ערעייט עגנַאל
 ,לטרעג ןקיאייברעד ןיא ןעייטש ןקָאטשניב ןעצ יד ,שפנ-תמגע ןוא גנוגנערטשנָא
 טימ תופתוש עכעלקילגמוא עטכעלש ַא ןעוועג זיא סע ,קידיײיל ןענעז טכַא רעבָא
 ,ןברָאטשעג ןענעז ןעניב יד ןוא זייּפש רעד טימ טרַאנעגּפָא ייז טָאה סָאװ ,יוג ַא
 "ּפַאק עקיזָאד יד טָא ,טנַאה רעד ןיא ךוב ןטימ שממ ,םיצולח יד ןעוועדָאה טציא
 ,ץוביק ןרַאפ ןשינעפעשַאב עסיז ןוא עקיכעטש ,ענזיר
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 ,ףיסאה'גח ַא ןרָאװעג זיא ןוא טקיטעּפשרַאפ לסיבַא טָאה ריצקה-גח רעד
 רעקיד'לולא רעד זַא ,געט עקידרעמוז יד ןליקּפָא ךיז ןלָאז סע ,טרַאװעג טָאה'מ
 ,גנולעטשסיוא רעד ןופ טסעג ןטעלג לָאז טניוו

 ,עקיטכיר ןטיירגוצ ןוא ןענעכייצ ,ןע'נובשח ,ןלייצרעביא טפרַאדעג טָאה'מ
 םענרַאפ ןגעוו סעמַארגַאיד ןוא טפַאשטריװ רעצנַאג רעד ןגעוו ןרעפיצ עיונעג
 -עגנייא ןעמ טָאה גנולעטשסיוא יד .וָאכָארג ץוביק ןופ סקואוורעדנַאנַאפ ןוא
 ,סעדייבעג-סטפַאשטריװ יד טימ תונכש ןיא עקַאט ,דלעפ ןפיוא ףיורַא טעה טנדרָא

 רעגנַאל ַא טימ ץַאלּפ ןקיטנַאקריפ ןסיורג ַא רָאפ ךיז טיִמ טלעטש ןָאיליוװָאּפ רעד
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 רעד זיא ,ץרוק ןיוש זיא גָאט רעד לייוו ,טכַאנייב .עדייבעג רענרעזעלג רענייש
 ַא ןיא ,קשמ ןופ טרילָאטסניא טָאה'מ סָאװ ,ירטקעלע טימ ןטכױלַאב ןָאיליוװַאּפ

 ײלרעלַא ,ןעלקניוו עקיברַאפ עפרַאש ןיא ןגיל זיירק ןטריטנעמַאנרָא ןסיורג
 ,סרעקַא יד טימ ןישַאמשערד יד ,טימרעדניא ּפָאט-ןעמולב ןסיורג ַא טימ ,ןסנירג
 ןיא קינייוניא ,רעביאנגעק האובת גיוטס עסיורג א ןוא ןענישַאמ-דיינש יד טימ
 טסייה'ס ,יק יד טיִמ טסקידנע ןוא ןעמולב יד טימ ןָא וטסביוה "עדייבעג , רעד
 "ישרַאפ ןיא ןעמולב םינימ עלַא טימ ךיז וטסנעקַאב געוו ןפיוא .ךלימ רעד טימ
 "גסקַאװ ּפעט-ןעמולב ןיא ןוא סענָאזַאװ ןיא ,ענעטינשעג ,ןעגנורעדנערַאפ ענעד
 רעייא ,ןקָאטשניב ענעפָא יד ןופ קינָאה ,ןסנירג עקינימנדישרַאֿפ ײלרעלַא .עקיד
 ןוא עטלטניּפעג ןוא עסייװ עקידעבעל יד טימ ןרָאטַאבוקניא ענעפָא יד ןיא
 עטיור יד טימ סעקילַארק עשינ'סחי ענעדייז עסייוו יד ןוא תופוע עטיור-רעּפוק
 אפוג יק עװָאסַאר עסיורג ,יק יד .ךלימ -- רעטעּפש ןוא ןגייטש יד ןיא --- ןגיוא
 סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ לייוו ,ןקוקוצנָא ייז יאדכ זיא'ס ,לַאטש ןיא ןעז ןייג וטזומ
 ריד טמענ ליפעג םענעגנָא ךעלרעדנואוו ַא סעּפע .ךעלגעט רעטיל 20 זיב ןביג
 ןעמולב ןוא רעטעלכ ואוו ,לקניו םענעיורטש ןקידנטַאש ןקיזָאד םעד ןיא םורַא

 ןרעביא ןוא סיפ יד רעטנוא ריד ןסקַאװ ,סעצילָאּפ עלַא ןופ ּפָארַא ָאד ןעגנעה
 יריד טרעלקרעד ןזיוה:סטעברַא יד ןיא עטרבח יד סָאװ ,םיוק טסרעה וד .ּפָאק
 ,טנעוו יד ףיוא סעמַארגַאיד עקיכרַאט יד ףיוא ריד קידנזייוונָא

 ךעלטנגייא טסייה סע .געט יירד טרעייפעג ץוביק רעד טָאה ריצקה"גח םעד
 "וטשנייא-טוג רעד ,ץוביק ןופ "ןטפערק, יד ןטערטעגסױרַא ןענעז סע .טכענ יירד
 ךיז טיצַאב סָאװ ,זיירק רעשיטַאמַארד רעשירעלטסניק רעד ןוא ,רָאכ רעטריד

 "םולש טליּפשעג טָאה רע ;ןלַאנַאיסעפָארּפ יד יו עבאגפיוא ןייז וצ רעטסנרע
 ןוא רעגניז םירבח יד ןענעק ייז סָאװ ןזיוועג ןבָאה סע .?ןשטנעמ, ס'מכילע
 ,רעכַאמ-ךעליירפ ןוא ןרָאטַאטיצער ןוא רעצנעט

 "מיס ןוא טניירפ *טָאטש, יד ןטעברַאפ ץוביק רעד טָאה טנוװָא ןטירד םעד
 ןרעביוז םורַא טצעזעגסיוא ךיז ןבָאה טסעג יד .ייט לזעלג ַא ףיוא רעקיטַאּפ
 -- לָאז ןיא םורַא ץוביק ןופ םירבח יד ןוא שיט ןטמולבַאב ,ןטקעדעג-ןייש
 "רעד ןבָאה עקירעביא סָאד .רָאכ רעד זיולב ןעגנוזעג טָאה לָאמ סָאד ,ייז םורַא

 'רַאפ עקיטעמוא ןעגנוזעג ןוא סעדער ןטלַאהעג ןבָאה ייז : אפוג טסעג יד טגנַאל

 100 ,םינוגנ עטקנעב
 ,((1927 ,רעבמעטּפעס 23 ,ייתועידיפ)

 ןא םמ יי ג . כ ,ר

 םיצוביק ןיא ךוזַאב ַא

 עשידיא יד ןדַאלעגנייא טָאה ןליוּפ ןיא "ץולחהק ןופ שיצַאזינַאגרָא יד

 ,רעטרע ערעדנַא ןיא ןוא שזדָאל ןיא ןטקנופ-הרשכה יד ןיא ךוזַאב ַא ףיוא עסערּפ
 א וליפֲא ןוא וליב ,וָאכָארָאב ץוביק :תוצובק עדישרַאפ טכוזַאב ןבָאה רימ
 זיא לארשייץרא קיטש ַא זַא ,קורדנייא רעד ןבילבעג זיא סע .הצובק עשידיסח
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 ןעגנורַאפרע יד ןופ זנוא ייב טנרעל ןעמ ,ןלױוּפ ןיא ןרָאװעג טצנַאלפעגרעבירַא
 ןיוש טגנירד םזיוויטקעלָאק ןופ עעדיא יד .לארשי-ץרא ןופ ןעגנוכיירגרעד ןוא
 ךָאנ .רעוש טעברַא יד זיא ךעלריטַאנ .טנגוי רעשידיא רעזנוא ןשיװצ ןיירַא
 ייווצ וצ טפָא ןעמ טּפָאלש ,ןטַאנָארטַאפ ענעדישרַאפ יד ןופ ףליה יד ץָארט ,טנייה
 ןַארַאפ ךיוא ןענעז סע ,םערָא ןיא גנורענרעד יד ןוא טעב ןייא ןיא ןָאזרעּפ
 ,ןטירשרָאפ ןעמ טכַאמ ךָאד רעבָא ,עקנַארק

 רַאפ .ןליוּפ ןיא גנוגעווַאב-הרשכה יד טריטסיזקע סע יװ , רָאי 13 ןיוש
 --- ,גנוגעװַאב רעקיזָאד רעד ןופ טַאטלוזער -- ,ןָאזרעּפ 25,000 ןענעז טייצ רעד
 ףרָאד ןיא סעיציזָאּפ עטשרע יד ףיוא ןעגנַאגעג ןענעז ייז .י"א ןייק ןרָאפעגּפָא
 רעד טכַאמ ןעמ ביוא ,לארשי ץרא ןיא ןטפַאשטריװ עוויטקעלָאק יד ןיא ןוא
 עיינ טעדליב יז זַא ,ףרואוורָאפ םעד לארשי ץרא ןיא גנורעדנַאוװנײא רעשידיא
 .םיצולח יד טשינ סע טפערט ,ביבא לת ןיא סָאטעג

 יז ,רעטקַארַאכ"ןסַאמ ַא ןעמונעגנָא טָאה ןליוּפ ןיא גנוגעװַאב-הרשכה יד
 ץרא רַאפ םיצולח זיולב ןעיצרעד וצ ןַאלּפ ןקידרעירפ םעד רעבירַא טגייטש
 -ָארּפ ןוא טעברַא וצ ןגיוצרעד ָאד ןרעוו טײקמערָא ןוא טיונ ןופ רעדניק ,לארשי
 ןטימ ףליה עוויטקורטסנָאק ןדנוברַאפ זיא הרשכה רעד ןיא .עיצַאזיוויטקוד
 ,גנואוש ָאד טמוקַאב עיּפָארטנַאליפ יד וליפַא .רשוי ןלַאנָאיצַאנ ןופ לַאעדיא
 ,תילכת

 ןופ םיצולח עגנוי יד ןסײרסױרַא ? הרשכה ןופ עעדיא יד ןעוועג זיא סָאװ
 יד .ץוביק ןופ דוסי ןפיוא ןבעל וויטקודָארּפ ַא וצ יז ןעיצרעד ןוא ןעמייה ערעייז
 זיא ,טפַאשטריוװ עוװויטקעלַאק רעדָא עלעודיווידניא : רעסעב זיא סָאװ ,עגַארפ
 יו לארשי ץרא ןיא םיצוביק זַא ,רָאלק זיא סע .ןדישטנַא טשינ שיגָאלָאעדיא ךָאנ
 עיינ יד רעבָא ,תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ףיוא ,עקיד'תופתושב ןייז ןזומ ,ןלױּפ ןיא
 ןעמ זומ ןזָאכלָאק ןיא וליפַא זַא ,זנוא טנרעל דנַאלסור טעװָאס ןיא גנודנעוו
 סע .גנובעלסיוא עלעודיווידניא ןוא וויטַאיציניא-טַאוװירּפ רַאפ ץַאלּפ ןזָאלרעביא
 ןַא ןוא גנוניואוו ענעגייא ןַא טָאה רעטעברַא רעד ןעוו ,קילגמוא ןייק טשינ זיא
 ,ןלױּפ ןיא ייס ,לארשי ץרא ןיא ייס ,סױרַא ךיז טזייוו ןדיא ייב .לדנטרעג ןגייא
 ,ןטסקיליבמַא ןוא ןטסשיטקַארּפמַא זיא הצובק עסיורג יד זַא

 -הרשכה יד ןיא ןבעל סָאד סיוא טעז סע יװ ,ןרעדליש רעסעב רימָאל רָאנ
 ,םיצוביק

 -ץוביק,; םעד ,עּפָאריא ןיא טקנוּפ-הרשכה ןטסערג םעד ןכוזַאב רימ
 ץוביק רעד .םיצולח 200 רעביא ףיוא ךיז ןטלַאה סע ואוו ,שזדָאל ןיא "וָאכָארָאב
 ןבָאה םיצולח רענילָאװ רָאּפ ַא .קירוצ רָאי עקינייא טימ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא
 םעד טָאה ןעמ .קָאטשניב ַא ןיא יו ,טרָאד טשיור טציא ןוא ץוביק םעד טגיילרַאפ
 עדייבעג רעקיקָאטש-ריפ ַא ןיא ,לארשי ץרא ןיא ךיז טניפעג ןעמ זַא ,קורדנייא
 ענעגייא ןַא טָאה ץוביק רעד .ץוביק רעד ךיז טניפעג קירבַאפ רענעזעוועג ַא ןופ
 ַא ,יירעדיינש ַא ,גנוצײהַאב-לַארטנעצ ענעגייא ,יירעשעוו ענרעדָאמ ַא ,יירעקעב
 ךרע ןַא ןיירַא טמענ ןוא סיורג זיא רעמיצ-סע סָאד .יירעלשיט ןוא ײרעסָאלש
 ַא ןוא רָאכ ַא ןליפַא ןַארַאפ .ןעגנולמַאזרַאפ רָאפ ןעמוק טרָאד ,ןָאזרעּפ 0
 ,טעברַא-רוטלוק רעד רַאפ ןגרָאז לארשי ץרא ןופ םיחילש עלעיצעּפס .ָאנינַאיּפ
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 ןוא ,שיילפ רעדָא ,רעטוּפ ןייק גָאט ַא ןסע וצ טשינ טכער זיא םיצולח יד ייב

 רעייז ףיוא ייז ןגָאז לַאפ ַאזַא ןיא ,גנולעטשרָאפ ַא ןכוזַאב וצ דלעג םעד רַאפ

 רעבָארג על'היח טימ טרימשעג טיורב ןסע ןעמ טעוו טנייה זַא ,רָאמוה ןשיפיצעּפס

 .ןקיכלימ םעד היבוט רעדָא

 רעד ןופ ןרענרעד ןילַא ךיז ןזומ ייז זַא ,םיצולח יד ייב זיא ּפיצנירּפ רעד

 טקריװ סָאד לייוו ,טצונַאב טשינ טרעוװ עיּפָארטנַאליפ םוש ןייק .טעברַא רענעגייא

 ןדייל סָאװ ,םיצוביק ךעלטעטש עניילק יד ןיא ,לשמל ,ןַארַאפ ,דגריזילַארָאמעד

 ןַארַאפ טשינ ןענעז סע ןוא םערֶא זיא גנורעקלעפַאב עשידיא יד לייוו ,טיונ

 זיולב .ןרידיווקיל וצ םיצוביק עכלעזַא ןעמ טנַאלּפ ; ןטייקכעלגעמ-סטעברַא ןייק

 יד ,רעדילגטימ 8500 טימ םיצוביק 163 ןליופ ןיא ןַארַאפ ןענעז "ץולחה, םייב

 ןטַאנָארטַאּפ יד .רָאי ַא סעטָאלז ןָאילימ ייווצ רעביא זיא םיצוביק יד ןופ הסנכה

 ןלעטש ךיז ןלָאז םיצולח יד ידכ ,סעיציטסעווניא עטשרע יד רַאפ לָאנ ןגרָאז

 קילדנעצ עקינייא ןוא עינידג ןיא טרָאּפ ןיא ךיוא ןטעברַא םיצולח ,טיפ יד ףיוא

 ןעגנירד םיצולח יד .עשרַאװ ןיא ןטעברַא-יוב ייב טקיטפעשַאב ןענעז םיצולח

 .טַאהעג טשינ טירטוצ ןייק טציא זיב ןבָאה ןדיא ואוו ,ןקירבַאפ יד ןיא ןיירַא ךיוא

 קירבַאפ ןיא קיירטש ַא טרעלקרעד רעטעברַא עשיליוּפ יד ןבָאה לַאפ ןייא ןיא

 ,קירבַאפ רעד ןיא ןיירַא טרָאפ טגנירד ץולח רעד .םיצולח שנעמונעגוצ יד בילוצ

 ,טײלכַאפ םירבח יד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,ךיז ןענרעל םיצולח יד

 ןסיורג ַא טמענרַאפ ,יירעדיינש יד ,עיסעפָארּפ עלַאנָאיצַאג רעזנוא .עיסעפָארּפ ַא

 רעד ןיא סיוא ןעמ טעברַא ,לשמל שזדָאל ןיא ,םיצוביק ערעדנַא ןיא ץַאלּפ

 "גָאלברַאפ ןזיוה יד זַא ,הרבס ַא .עקירּפַא ןיא טקישעג ןרעוו סָאװ ,ןזיוה הצובק

 זיא ןזיוה רָאּפ ַאזַא ןעיינפיוא רַאפ זיירּפ רעד .יײמֹרַא רעשיניסיבַא רעד וצ ןעשזד

 טלַאפ סע זַא יֹוזַא ,ןשָארג 17 רָאנ רעדיינש ַא טמוקַאב ןישזעשזב ןיא ,ןשָארג 5

 ,רעמ ןענידרַאפ ןענָאק םיצולח יד .יירעקירד-זיול ןופ גנוקידלושַאב יד קעװַא

 .טנַאה רעטשרע רעד ןופ טעברַא יד ןעמוקַאב ייז לייוו

 בָאה ,לשמל ,שזדָאל ןיא .יירעלשיט ןוא יײרעסָאלש ייב ךיוא טעברַא ןעמ

 ךעלטעב ענעגייא טַאטשרַאװ ןיא טיוא ןטעברַא םיצולח יד ױזַא יו ןעזעג ךיא

 רעד ןיא ןעגנוקיטפעשַאב עכעלגעמ עלַא ייב ךיוא טעברַא ןעמ .הצובק רעד רַאפ

 ןוא טָאטש ןיא גָאט ַא סעטָאלז 2 רעטעברַא רעד טגידרַאפ ךעלטינשכרוד .טָאטש

 ַא טָאה ץוביק רעד .גָאט ַא ןשָארג 30 ךרע ןַא טסָאק ןסע .ץוביק ןיא יטָאלז 1

 "קָאד עכעלטסירק ןַארַאפ ןענעז ןילָאװ ןיא) קייטּפַא ןַא ןוא רָאטקָאד ןקידנעטש

 ,(טסיזמוא םיצולח יד ןלייה סָאװ ,םיריוט

 ,ןלעטשרָאפ ךיז ןָאק ןעמ .קורדנייא ןטוג ַא חרבח-םיצולח יד טכַאמ ללכב

 ,ןטַאקיפיטרעס לָאצ רעניילק רעד בילוצ סָאװ ,טריוורענעד זיא רענייא טשינ זַא

 ,קילייװטיײצ ָאד ךיז טליפ רע ןוא לארשי ץרא ןייק ןרָאפּפָא לענש טשיג רע ןָאק

 זיא ,ךעלטעטש עמערָא יד ןוא ןעמייה יז ןיא טנלע םעד טימ ךיילגרַאפ ןיא רעבָא

 .רעסעב ץוביק ןיא

 םיצולח רעמ סָאװ ןקיטפעשַאב וצ ךיז ןעמ טימַאב ןזיירק-םיצולח יד ןיא

 : סמרַאפ עקינייא זיולב ןַארַאפ .רערעייט ליפ זיא סָאד רעבָא ,טפַאשטריװדנַאל ייב

 -ףליה קיצכעז ןפַאש וצ ןעמ טנַאלּפ טציא .ווָאכָאטסנעשט ןיא ןוא ווָאכָארג ןיא



 ןליוּפ ןיא םיצולח 24

 -גייא ןוא ףרָאד ןיא דרע ןעמענ ןלעװ םיצולח יד .ץניװָארּפ ףיוא ןטפַאשטריװ

 ןוא קיטקַארּפ טיג סָאד ,רעטייוו ױזַא ןוא תופוע ,יירענטרעג ,טכוצ-ךלימ ַא ןריפ
 ,גנורענרעד רענעגייא רעד רַאפ טפלעה

 עיצולָאװער ַא ללכב זיא סע .תוצובק עש"הדוגא עקינייא טכוזַאב נָאה ךיא
 ןרעטנוא רָאנ ,טעברַא רעויטקודָארּפ וצ גנַאגרעביא רעד ןזיירק עקיזָאד יד רַאפ
 ןופ תוצובק עשלדיימ יד ,ןעשעג טנָאקעג סָאד טָאה לארשי ץרא ןופ קורדנייא
 סָאװ ,ךעלדיימ ןעמונעגנָא ןרעו טרָאד .קורדנייא םענייפ ַא ןכַאמ הדוגא רעד
 ןרעמיצ יד .(יירעדיינש סנטסיימ) ךַאפ ַא טנרעלעגסיוא םייה רעד ןיא ןיוש ןבָאה
 -רעד האנה ןבָאה ייז ביוא ןוא תודועס-שלש ןעוװַארּפ ךעלדיימ יד .ערעביוז ןענעז
 .ןעמוקַאב ליואוו ייז סע לָאז ,טלעוו רענעי ףיוא גנונפָאה ַא ןוא טלעוו רעד ףיוא ןופ

 טָאה דיסח ַא .רעגרע ליפ ןיוש סע זיא םירוחב עשידיסח יד ייב תוצובק יד ןיא
 ,ן'יבר ןרַאפ ןוידּפ ַא ןבעג רע ןָאק סנטסכעה ןוא ,טנַאה עטיירב ןייק טשינ ללכב
 יד ,תוצובק יד ןיא טיילעגנוי עשידיסח יד ייב טיײקמערָא עקיד'ארומ א זיא
 ,גנונדרָא ןיא טשינ קרַאטש זיא ענעיגיה

 טימ ךעלגניא -- עטשימעג ןענעז תוצובק יד ואוו זַא ,סױרַא ךיז טזייוו סע
 טגנערב סָאד .רערעביוז ,רענייפ טייקשיתבה-לעב יד זיא -- ןעמַאזוצ ךעלדיימ

 זיב 18 ןופ רעטלע ןיא ןענעז ןשטנעמ יד : םעלבָארּפ טקיטיײװעגנָא ןַא וצ ךיוא
 ןעמ .תוריזנ וצ ןשטנעמ יד טגניווצ הצובק רעד ןופ םישזער רעד ןוא ,רָאי 0
 סָאװ ,טנגוי ַא ,ןביירטרעביא טשינ םעלבָארּפ עלעוסקעס סָאד ךעלריטַאנ ףרַאד
 ןופ טריפרַאפ ױזַא טשינ טרעוו ,םזילַאעדיא ןוא טרָאּפס ףיוא ןגיוצרעד זיא
 סיעסדניל .סע זיא םעלבָארּפ ַא רעבָא .טעקסַא רעכעלקנערק ַא יװ ,ערה-רצי

 .ןעגנורדעגניירַא טשינ זנוא וצ ךָאנ ןענעז עבָארּפ ףיוא הנותח ַא ןגעוו ןעעדיא
 ַא ףיוא ןטרַאװ סָאד .גנוזעל ַא ןעניפעג ןזומ ןלעוװ סָאװ ןעמעלבָארּפ ןענעז סָאד

 ,טדיישוצ גנַאל וצ הלכ-ןתח ןרעוו טּפָא ןוא ,ןרָאי טציא טרעיוד טַאקיפיטרעס
 זיולב ןייז טשינ טציא ןלעוװ ןליוּפ ןיא תוצובק עשיצולח יד זַא ,טנייש רימ

 -ָארּפ וצ םוא ,עיצוטיטסניא עליבַאטס ַא רָאנ ,לארׂשי ץרא רַאפ רָאדירָאק ַא
 זיא סע .טנגוי רעשידיא רעד ןופ ןסַאמ עטיירב ןרענרעד וצ ןוא ןריזיוויטקוד
 ןפוא ןוויטקורטסנָאק ַא ףיוא ןרעדניל וצ ףיוא ןפוא רעטסעב ןוא רעקיצנייא רעד

 ןיא ןטייקכעלגעמ-סגנורעדנַאװסיױוא ןענעפע ךיז ןלעוו סע ביוא ,טיונ עשידיא יד
 ,ערעדנַא רַאפ רעטסומ סלַא ןעניד תוצובק יד ךיוא ןלעוװ ,רעדנעל ערעדנַא

 ,טפַאשלעזעג רעשידיא רעד ייב עדנַאגַאּפָארּפ יד ןרעוו טרעטיירברַאפ זומ סע
 -ניא ךיוא יװ ,ןעגנוגנידַאב-ןיואו ערעסעב תוצובק יד רַאפ ןפַאש לָאז ןעמ זַא
 ןופ טיבעג םעד ףיוא .יירענטרעג ,ןטפַאשטריוו-ךלימ ,ןענישַאמ רַאפ סעיציטסעוו
 -ָארּפ ,?טרָא; ,"א"קייק ,"טגיָאשזד; טרעטילּפשוצ ןטעברַא עיצַאזיוװיטקודָארּפ
 טעברַא יד זַא ,ןעוועג קיטיונ טלָאװ סע -- ,תוליהק יד ייב ןלוש עלענָאיסעפ
 .ןרעוו טרינידרָאָאק לָאז

 עטסנעלק יד טימ ,טכיירגרעד ךס ַא תוצובק עשיצולח יד ןבָאה סלַאפנדעי
 טיילעגנוי עשידיא רעטנזיוט רעקילדנעצ טריזיוויטקודָארּפ ןעמ טָאה ןעלטימ
 ןיא; : קורדסיוא רעד .ץנעטסיזקע עליבַאטס קינייװ-רעמ ַא ייז רַאפ ןפַאשעג ןוא
 ןיא זיא "רעדנעל עלַא רעביא ןטײרּפשסיױא ךיז לארשי ץרא טעו טפנוקוצ רעד
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 ,רעקרַאטש ןוא רעכיג ליפ ,ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ סָאמ רעסיוועג ַא ןיא לַאפ םעד

 יױדרָאנ-סקַאמ סָאד ךיוא ,רוטלוק רעשיאערבעה רעד ןופ גנולַארטשסיױא יד יו

 סע ןעוו וליּפַא ,ןשַאװמורַא ךיז לָאז ןתח רעד זַא ,סיוא טשינ טכַאמ סע, :טרָאװ

 עשיצולח יד .טריפעגכרודַא לַאפ םעד ןיא טרעוו ,"ךודיש ןופ ןרעוו טשינ טעװו

 סע .םוטרעגריב ןשידיא ןיא עיצולָאװער ע'תמא ןַא ןטײדַאב ןלױּפ ןיא תוצובק

 עיצַאזיוװיטקודָארּפ יד :ןדיא עשיליוּפ ןופ םעלבָארּפ"ןרעק סָאד ךעלטנגייא זיא

 ,ליטס ןסיורג ןיא ףליה עוויטקורטסנָאק יד ןוא טנגוי רעד ןופ

 ןטקנוּפ-הרשכה יד ןעקנעש ןפרַאד ץניװָארּפ רעד ףיוא םינקסע עשידיא יד

 ,ןעגנוניואו ערעסעב רָאנ ,עיפָארטנַאליפ טשינ .טײקמַאזקרעמפיוא עטסערג יד

 ןרענרעד ןוא תוכאלמ ןעגרעל ןענַאק ךיז ןלָאז םיצולח יד ידכ ,סעיציטסעווניא

 "סטעברַא ןַא ןופ ןערדַאק יד תוצובק יד ןענעז ןטסינויצ רַאפ .טעברַא-טסבלעז ןופ

 ןיא םיבושי עקידנעילב ןיא רבדמ ןוא ןּפמוז ןעלדנַאװרַאפ ףרַאד סָאװ ,ײמרַא

 ,לארשי ץרא
 .(1936 עשראװ ,"רוד ןגגיי ןופ ןטפיוא;)

 יק סנינג ַא ר ב .'י

 הרשכה עכעלטפַאשטריוװדנַאל

 טימ ןדנוברַאפ ףיט ןעוועג ןָא קידנעטש ןופ זיא גנוגעוואב עשיצולח יד

 רַאפ ןענַאטשעג דימת זיא עיצַאזינָאלַאק ןופ לַאעדיא רעד ,טפַאשטריװדנַאל רעד

 ,ץולח ןופ ןגיוא יד

 ןעוועג ןיוש ןענעז תולג ןיא ָאד ןבעל-סטעברַא ןַא וצ ןייגרעביא ןרַאפ ךָאנ

 ,רוטַאנ רעד וצ ךיז ןרעטנעגרעד ,ןבעל ןשלטעטש ןופ ךיז ןסײרוצסױרַא ןוואורפ

 ."דרע עמַאמ, רעד וצ

 רענטרעג-סנירג יד ןענעז דנַאלסור ןיא גנוגעװַאב רעד ןופ ביױהנָא ןיא ךָאנ

 "עביא יד ןיא ךיוא .םרָאפ-הרשכה עשיצולח עטסקיצנייא ןוא עטשרע יד ןעוועג

 ןיא "ץולחה, ןופ טירט-הרשכה עטשרע יד ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז רעדנעל עקיר

 ןוא סקואוו ןטימ .לג .ד .א רענטרעג-טנירג ,סעמרעפ ,ןטפַאשטריװ ןופ םרָאפ

 םעלבָארּפ סָאד ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא גנוגעװַאב רעד ןופ סקואוורעדנַאנַאפ

 רעטנזיוט ןופ ןשינעפרעדַאב יד ןקידירּפַאב ןענעק לָאז סָאװ ,הרשכה'ןסַאמ ןופ

 "כיילג לָאז סָאװ ןוא טעברַא רעוויטקודָארּפ ַא וצ ןייגרעביא ןליוו עכלעוו ,םיצולח

 .לארשי-ץרא רַאפ לַאירעטַאמ-ןשטנעמ ןקיסַאּפ םעד ןטיירגוצ קיטייצ

 "עגקעװַא קירוצ רָאי ןעצ טימ ךָאנ זיא ןליוּפ ןיא גנוגעווַאב עשיצולח יד

 "גיײרַא ךרוד יז זיא ןרָאװעג טזעלעג .עגַארפ רעקיזָאד רעד רַאפ ןרָאװעג טלעטש

 עסיורג ןיא ןוא םירעיוּפ ייב טעברַא-ןיול רעכעלטפַאשטריװדנַאל ןיא ןעגנירד

 רעד ןיא ןעגנורדעגניירַא רָאי ןט-1925 ןיא ןעגעז ןפוא ַאזַא ףיוא ,?סעינעמיא,

 טעברַא-ןָאזעס ַא זיולב ןעוועג זיא'ס .םירבח 2000 טעברַא רעכעלטפַאשטריװדנַאל

 "בָאגוצ ןיא ךיז ןקיטיונ ןימ םעד ןופ ןטפַאשטריװ יד ןעוו ,ןטַאנָאמ-רעמוז יד ןיא

 ,"ןטנַאקיטקַארּפ, רַאפ ןעגנַאגעגנָא ןענעז םירבח ערעזנוא סָאװ ,םעד-ץָארט ,טנעה



 ןליופ ןיא םיצולח 216

 עקיטרָא יד ןופ סָאװ ,יד ןעוועג ןעגנוגנידַאב-ןיול ןוא -סטעברַא יד ךָאד ןענעז
 ,רעטעברַא

 רעכעלטפַאשטריוװדנַאל ןופ גנוניישרעד יד זיא ןבַאטשסַאמ ענעדיישרַאפ ןיא
 .רָאי עכעלטע ןופ ךשמ ןיא ךָאנ ןליוּפ ןיא ןרָאװעג טצעזעגטרָאפ טעברַא-ןיול

 -טריװדנַאל רעד ןיא ןוא ללכב ןלוּפ ןיא סיזירק ןשימָאנָאקע ןופ בױהנָא ןטימ
 עשיליוּפ סָאד ןזָאלרַאפ וצ ןעגנואווצעג ןעוועג םיצולח יד ןענעז ,טרפב טּפַאש
 רעד בילוצ ןוא טָאטש רעד ןופ טייקיאעפ-ספיוקרַאפ רעד ןופ ןלַאפ ןבילוצ .ףרָאד
 -דנַאל יד ןלַאפעג זיא רעדנעל עקידתונכש יד ןיא טרָאּפסקע ןופ גנוצענערגַאב

 ןיא ןטעברַא-בָאגוצ ךָאנ גנורעדָאפ יד אליממ ןוא ,עיצקודָארּפ עכעלטפַאשטריװ
 ןגעלפ סָאװ ,רעטעברַא עשיליוּפ רעטנזיוט ןבָאה וצרעד וצ .טפַאשטריװדנַאל רעד

 -ןָאזעס רעכעלטפַאשטריװדנַאל ףיוא דנַאלשטיײיד ןיא ךעלרעיזרָאי ןרָאפסױרַא

 יד .,ןָאט ןיוש סע טנָאקעג טשינ ןוויטָאמ עשיטילָאּפ בילוצ סנטצעל ,טעברַא

 רעבירַאד זיא קירוצ רָאי 274 טימ "ץולחה, ןופ גנורעבָארעד-סטעברַא עסיורג
 ,ירטסודניא-ץלָאה רעד ןיא זייוולייט ןוא טָאטש ןיא ןצנַאגניא טעמכ ןעמוקעגרָאפ

 רעד ףיוא ןייז רתומ טנעקעג טינ רעבָא טָאה גנוגעוַאב עשיצולח יד
 -רעד .טעברַא ריא ןופ טנעמעלע ןשינַאגרָא סלַא הרשכה רעכעלטּפַאשטריװדנַאל

 טשינ גנוגעװַאב יד רעבָא טָאה ,הרשכה יד קידנקיטסעפרַאפ ,טעברַא קידנרעבָא
 עקיזָאד יד .טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא ןעגנירדוצנירַא קנַאדעג םעד ןזָאלרַאפ

 -דנַאל עקידנעטשטסבלעז (א: ןעגנוטכיר יירד ןיא ןעגנַאגעג ןענעז ןעגנוגנערטשנָא
 ייב ןטפַאשטריוװ-ספליהעג (ג ,טעברַא-ןיול עכעלטּפַאשטריװדנַאל (ב ,ןטפַאשטריװ

 ,הרשכה יצוביק יד
 -ָארג ןיא ןטפַאשטריװ ייווצ ץיזַאב ןייז ןיא טָאה ןליוּפ ןיא "ץולחה,, רעד (א

 ןוא םינינב יד ,תולהק יד וצ טרעהעג ןדָאב רעד .ָאכָאטסנעשט ןיא ןוא ווװָאכ
 רעד ןופ ןגייווצ ענעדיישרַאפ ןעלקיװטנַא םיקשמ יד .זכרמ םעד --- רַאטנעוװניא
 טגעלפעג ןרעוו ןרָאא עטצעל יד ןיא ,סנירג ,לַאטש ,החלפ :טּפַאשטריװדנַאל
 םיקשמ יד .תורבח ןוא םירבח רָאי ץנַאג ַא ןטעברַא ָאד .וו .א .א ןעמולב ,ןטקעּפס
 רַאפ ,גנוריאורטסניא רעשינעמכַאפ רַאפ גנוציטשרעטנוא-טלעג ַא וצ ןעמוקנָא ןזומ

 םייב טײטשטנַא סָאװ ,טיציפעד םעד ןקעד וצ ידככ ךיוא ןוא סעיציטסעווניא עיינ
 ףיוא טקוקעג טשינ .טפַאשטריװדנַאל ייב ןשטנעמ ענערַאפרעד-טשינ ןקיטפעשַאב
 ןגרָאז ,ןעגנוגנערטשנָא עלעיצנַאניפ עסיורג טימ ןָא טמוק הרשכה ַאזַא סָאװ ,םעד
 לָאז סָאװ ,עמרעפ עכעלטפַאשטריװדנַאל עסיורג עטירד ַא ךָאנ ןפַאש וצ ךָאד רימ
 -דנַאהרעטנוא טריפעג גנוטכיר רעד ןיא ןרעוו'ס ןוא ןַאמ 100 זיב ןקיטפעשַאב

 ,ןעגנול
 וצ ןעגנולעג טשינ זנוא זיא םימעט עטנַאמרעדנביױא ןיוש יד בילוצ (ב

 -סטעברַא רעד זיא ןרָאי עטצעל יד רַאפ ,טּפַאשטריװדנַאל רעד ןיא םיצוביק ןפַאש
 ןופ גנורעדנַאװסױרַא-ןסָאמ ַא וצ םרוג רעד זיא'ס סָאװ ,ןלַאפעג קיד'מיואמ ןיול
 יו רעמ טשינ סיוא טכַאמ ןיול-טינשכרוד רעד .טָאטש ןיא רעטעברַא-דנַאל יד
 ןבילוצ סָאװ ,טקַאפ םעד טכַארטַאב ןיא קידנעמענ .גָאט ַא שורג-לארשי-ץרא 4

 ידכב ,ןבַאגסױא עלעיצעּפס ךיז ןרעדָאפ טעברַא רעד ןופ רעטקַארַאכ ןוא ןָאזעס

 -גייא עסיוועג רַאפ ךיוא ןוא רעצעלּפ-סטעברַא יד ףיוא ןשטנעמ יד ןריפוצרעבירַא
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 רעד ןופ זַא ,ןייז רָאלק ןצנַאגניא זנוא טעוװ ,הריד ןוא חבטמ ןיא ןעגנונעדרָא
 קידנקוק טשינ .ןעמוקסיוא ןענעק טשינ םירבח יד ןלעוװ ,ףליה ןָא ,ןיילַא טעברַא
 "עג ַא ןריזינַאגרָא וצ רָאי סָאד ןעגנולעג ךָאד זנוא זיא ,ןטייקירעוװש עלַא ףיוא
 םיצוביק לייט א ןענעדרָא םעד רעסיוא .תוגולּפ עכעלטפַאשטריװדנַאל לָאצ עסיוו

 -ַאב ףרַאד סרעדנוזַאב .טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא ןָאזעס ן'תעב םירבח ערעייז ןייא
 וצ םיחטש) תולתשמ יד ןיא ןטעברַא תורוחב ןּפורג ערעסערג זַא ,ןרעוו טנכייצ
 .טעטש עסיורג יד ןיא (ןצנַאלפ ןריוואוטלוק

 לָאז ןעמ ביוא ,ןעלקיווטנא רעמ ךָאנ ךיז טזָאל גייווצ-הרשכה רעקיזָאד רעד

 ,םיא ןרעבָארעד םייב ףליה וצ ןעמוק
 ,הרשכה רעכעלטּפַאשטריװדנַאל רַאפ געוו א ךעלרעהפיואמוא קידנכוז (ג

 -טפַאשטריװדנַאל ןופ םרָאפ עייג ץנַאג א ןפַאשעג זייווכעלסיב גנוגעװַאב יד טָאה
 ןעמָאנ רעד .רזע-יקששמ ,םיצוביק יד ייב ןטפַאשטריוװ-ספליה -- הרשכה רעכעל

 טלַאהניא ןייז ןוא ,טייקכעלקריוװ רעקיד'לארשי-ץרא רעד ןופ טגרָאבעגסױא זיא
 רעביא ןליוּפ ןיא ןענַאטשטנַא ןענעז גנילירפ ןוא רעטניוו ןרַאפ ,רעבלעזרעד זיא
 דלעפ לקיטש ַא ,ןטרָאג סנירג ַא :זיא רזע"קשמ רעשיּפיט רעד ,רזע-יקשמ 0

 ערעדנַא ןיא ,וו .ַא .א ןגייטש-תופוע ,יק-ךלימ ,(החלפ ךיוא לָאמטּפָא ,לּפָאטרַאק)

 "ַאב ַא לייוורעד ,תמא ןַא סָאװ ,זיא ביױהנָא רעד ,דרעפ ךיוא ָאד ןענעז רעטרע
 םדוק ,גנוטיידאב עסיורג ַא רזע"יקשמ יד ןבָאה טציא ןיוש רעבָא ,רענעדייש
 ןופ םירבח לָאצ עסיורג ַא רעמוז ןקיטפעשַאב ייז סָאװ ,טכיזניה רעד ןיא לכ

 ,(םירבח 220 ןטפַאשטריוװ-ספליה יד ייב טעברַאעג ןבָאה רעמוז םעד) ץוביק
 סנירג ,ךלימ : ךיורבעג םענעגייא ןרַאפ עיצקודָארּפ-דנַאל ץוביק םעד וצ ןלעטש

 ץנַאג םגה ,םיקשמ עקיזָאד יד ,רעטניוו קיטכיוו סרעדנוזַאב זיא סָאװ ,,לג ,ד .א
 ןייז רַאפ גרָאז רעד ןיא ץוביק ןצנַאג םעד ןיירַא ךָאד ןעיצ ,םענרַאפ ןיא ןיילק

 ,עיצַאזינָאלָאק ןופ קנַאדעג ןטימ רעטנענ םיא ןדניברַאפ ןֹוא טפַאשטריװ רענעגייא
 ןוא ןטפַאשטריוװ-ספליה ענענַארַאפ ןיוש יד ןעלקיװטנַא רעטייוו זומ ןעמ

 ,םירבח רעטרעדנוה ןעמענפיוא ןָאק גייווצ-חרשכה רעקיזָאד רעד ,עיינ ןפַאש

 ("רוד ןגניי ןופ וטפיוא)

 םי ר וי .ש ,א

 ענרעדעל ןיא "סָאװרק ןָאמיבור, ןופ טבש ַא
 סעקטרוק

 -ַאב ןטשרע םייב ןיוש .ןילָאװ ןיא --- ןסערק יד ףיוא טָאטש-לטימ ַא ןיא
 "טסָארפ עווָאּפעטס ןוא ןסָאג יד ןופ טייקטיירב עװָאּפעטס ךיז טליפרעד ןטערט
 ,םיצולּפ ךיז טקַאהרַאפ ,ןעמענ טשינ ףוס ןייק ליוו סָאװ ,סַאג עטיירב ַא ,ןטניוו
 לָאמַא זיא'ס ,ליטס ןטלַא ןופ ןיגב רעטיובעג-ןייש ַא סױרַא טגייטש ןגיוא יד רַאפ

 רעקיטנייה רעד ןיא ,טציא ןוא ,עמרוט א ןַאד ,ןרָאטַאנרעבוג ןופ זיוה א ןעוועג
 ..י?סעקטרוק ענרעדעל, ןופ *רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק , --- ךַארּפש-טיײצ-"שואי;
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 יד לַאטש ןיא ,"רזע-קשמ/, -- ,טפַאשטריוװ:זיוה יד --- ףיוה ןסיורג ַא ןיא
 לייוו ,הקוצמ טסייה ענייא .המידק ,הפי ,הדומח : ןעמענ עשילביב ײנ-טלַא טימ יק
 לזמ טימ טעוו'מ ןעוו "השדח; ןסייה טעוװ ענייא .טייצ רערעווש ַא ןיא טפיוקעג
 ַא ךָאד זיא עקירעביא סָאד ,ָאד ןיוש זיא ןעמָאנ רעד יבַא ,עיינ ַא ןפיוק ןבעלרעד
 -וב ערעייז ןופ סױרַא ןפיול'ס ,ןלַאטש יד וצ ךימ רעטנענרעד ךיא .טייקיניילק
 יז ,סעקטרוק "עשיטניה, עכעלריטַאנ ערעייז ןיא טניה ?עשיצולח,  ייווצ סעד
 .ןָאט טעלג ַא וליפא ךיז ןזָאל ןוא טשינ ןליב ,רבח ַא חיר רעייז טימ ןקעמשרעד

 -יילק ריא טגַאוװ'מ ןעוו ,קיאורמוא רָאג עלעפעש ןגנוי ןופ עמַאמ יד זיא רַאפרעד
 טכער טשרע -- ,תומהב ןשיווצ וליפא ,עמַאמ ַא טרָאפ זיא עמַאמ ַא ,ןרירוצנָא ענ
 -ביל רעייז ,ךעלקילורק עסייוו ייווצ גייטש ןרעדנוזַאב ַא ןיא .עמַאמ ענעפָאש ַא
 ,עקניל

 -נַאג רעד ןירג ָאד זיא ױזַא ,יינש ןשירפ ןטשרע ןטימ טקעדרַאפ ףיוה רעד
 ,סנירג-ירפ ןריצודָארּפ ייז רעכלעוו ןיא ,הלתשמ ענעגייא ןַא ןבָאה ייז ,חטש רעצ
 טימ טצנַאלפרַאפ זיוה ןופ טנָארפ רעד .,קרַאמ ןפיוא האיצמ עטכוזעג ַא ןַאד זיא סע

 -עקעמש ןופ עטייווצ ַא ןוא סענַאטשַאק עקיטפַאז ןופ ענייא ,ןעײלַא-רעמיוב ייווצ
 ,דיילק-דלושמוא ןקיאיינש-סייוו ַא טימ טקעדַאב עלַא יז ןענעז טציא .זעב ןקיד

 ,ןגעװ טייקנייש רַאפ ,"יונ; םשל רעבָא ,רעמיוב יד טשינ ןעגנערב ןצונ ןייק
 -עצ ,טנגוי זיא טנגוי טניז ןוא טנגוי ךָאד זיא'ס .ךעלטרעצ רָאג ייז ןעמ טגעלפ
 -רעד ןעמ טָאה ,טייצ-יאמ ןיא תומשנ-יאמ ערעייז ןיא זעב קידנעטש ךיז טילב
 טשינ ךיז טּפעש ןיילַא טימרעד רָאנ ,רעמיוב יד ףיוא זעב םעד ךיוא ביל רָאג רַאפ
 -לעוו ,טָאטש רעד ץוחמ רעדלעפ ענעגנודעג ךָאנ ןגָאמרַאפ ייז ,םוטכייר רעייז סיוא
 "ןעװעכוטסַאּפ , ןוא ייז ןעגנידרַאפ ןוא תומחב ערעייז רַאפ עשַאּפ סלַא ןצונ ייז עכ
 ,תומהב עדמערפ ךיוא ףיורעד

 טעװעטַארקרַאפ ןעוועג רעטסנעפ יד ןענעז לָאמַא .זיוה ןיא ןיירַא ןעייג רימ
 ַא ןופרעד ןכַאמ וצ ןטעבעג ייז סָאבעלַאב רעד טָאה טציא .,ןטייצ-עמרוט יד ןיא
 יד .טסנידרַאפ רעקיטייז ַא סרעייז ןעוועג סָאד זיא ךעלריטַאנ ןוא ,זיוה ךעלדירפ

 -תשש ןופ ןעוועג טשינ ָאד ןענעז עכלעוו ,רעדליב ָאד טבעלרעד ךיז ןבָאה טנעוו
 -רוט ןיא ןעגנַאגעג סיוועג ןעמ טלָאװ טייצ ןייז ןיא עכלעוו רַאפ ןוא תישארבימי
 -רָאג ,קילַאיב :הפוקת-תויצולח רעד ןופ רעדליב וצרעד .ווָאכָארָאב ,סקרַאמ : עמ

 -כיד עליטש יד -- ןורחא-ןורחא ןוא ווָארָאזָאלרַא ,רָאדלעּפמורט ,רענערב .,ןָאד

 עשיןעיליל ַא הפוקת רעקידרעירפ ַא ןופ ןברוחל רכז סלַא ;לחר : תרנכ ןופ ןירעט

 ןוא רעלטסניק רעלַאקָאל ַא ךיז טפערט ץוביק ןדעי ןיא .גנונכייצ-עסייוו-ץרַאװש
 עלַא יד טָא קיטנעהנגייא רע טנכייצ דובכה:-תארי:-"ץניװָארּפ-עביל, טכע ַא טימ

 טנַאװ רעד ףיוא ,"תיבה תרצות, ךיוא זיא עּפַאמ לארשי-ץרא יד וליפא .רעדליב
 ןעמ טסיירט .ָאידַאר ַא טלעפ'ס רעבָא .רעקיזומ ןייק טשינ ךָאד טלעפ .לדיפ ַא ---
 -יפ, עטכע : סָאידַאר ןַארַאפ ָאי םיצובק ערעדנַא ךס ַא ןיא ןענעז רַאטרעד זַא ,ךימ
 .ךעלּפמעל ןלעפ'ס רָאנ ,ןַארַאפ זיא עיצַאלָאטסניא עשירטקעלע יד .עקרַאמ-*סּפיל

 טעברַא-רוטלוק יד ,לּפמעל ַא ןַארַאפ ָאי זיא רעמיצ-עזעל ןיא סָאװ ,טסיירט ןייא
 גנוריפנָא רעד רעטנוא ןסרוק שיאערבעה ערעלוגער ץוח ַא :עוויסנעטניא רָאג ַא
 -יא רַאפ אבכוכ-רב גוח : םיגוח יירד טריזינַאגרָא ןענעז רערעל-תוברת ַא ןופ
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 ;רעװָאקַאטרַאט טיול ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיא רַאפ גוח ,עטכישעג רעשיד

 ,עיפַארגָאניטסעלַאּפ --- ץראה תעידיל גוח
 "יצ עקיטפול ,עכיוה .,"ןענָאלַאס,,-ףָאלש יד ,םירדח יד רעביא ריצַאּפש ךיא

 -ָאה ןיא :ןענעקייל ךיא לָאז סָאװ ,ןגעווטסעדנופ ,עטקעדרַאפ-סייוו ןטעב ,ןרעמ
 יד ,רענעש ךָאד ןטעב יד ןענעז *ַאינַאטירב, ןיא וליפא ןוא ?לָאטסירב , לעט

 ,טרעטסײגַאב ךיא ןיב טשינרָאג ןיוש ןוא .רעקיטכיל ןרעמיצ יד ,רעסייה סנוויוא
 רעדעי ןזומ עדנטעברַא-רעווש .טעב ןייא ןיא ייווצ ןפָאלש ןזומ ץלַא ךָאנ סָאװ
 ןפרַאד ,ןעלקיװרעדנַאנופ ןוא ןעלקיווטנא ךיז ןפרַאד םיפוג עגנוי ,טעב ןייז ןבָאה
 ןרָאי עגנוי עניימ ןיא זַא ,רימ ןָאמרעד ךיא ןעוו רעבָא ,םיור"יירפ גונעג ןבָאה
 תוצובק עקיד'י"א ןיא זַא ,רעדורב ןרעטלע ןטימ עצנַאג ןרָאי ןפָאלשעג ךיא ןיב
 ,ןלַאפרַאפ : רימ ךיא רעלק ,ייווצ וצ טפָאלש'מ זַא ,ךָאנ טריסַאּפ ןוא טריסַאּפ טָאה
 -"טעב"לצנייא / םוצ ןעמוקוצ טייצ רעד טימ טעוו'מ זַא ,ןפָאה וצ טביילב'ס ןוא
 "עג עלַא ןענעז "םילוח-רדח, ןיא { טסיירט ןייא ןעוועג זיא סלַאפנדעי .םעטסיס

 ,לָאמסָאד --- ןעוועג טשינ רעקנַארק רעקיצנייא ןייק זיא'ס ,ןענַאטש

 "רַא ַא םענייא סױרַא געט עלַא ןופ סייר ךיא ...רעווש רָאג טעברַא'מ םגה
 ןוא סרעקעה-ץלָאה --- 14 ,רעטעברַא-גָאט --- 23 ,חיב-תורזוע --- 27 : גָאט-סטעב
 טשינ .,עקנַארק --- 3 ,קשמ -- 2 ,ןטעברַא עכעלרעניא -- 15 ,סרעגערט רעסַאװ
 רָאנ .עקנַארק רעמ ןוא : טעברַא רעקינייוו טריסַאּפ לָאמַא ,טוג ױזַא זיא קידנעטש
 ןטגוזעג ַא ןכַאמ ךעלדיימ יד ,קרַאטש ראג םירוחב יד סיוא ןעעז ןגעווטסעדנופ
 -ָאלק ןופ סעטרעקַאה-ןייטש ענעמוקעג-טסעג-וצ יד ךיוא .קורדנייא םענייש ןוא
 ,ןקַאב עקיברַאפ-רוטַאנ ןבָאה עווָאס

 סיוא ןטעברַא ייז .ָאװטסרַאטסוק רעייז ןופ טרעטסייגאב ךיא ןיב ןעוועג
 דליב סָאד ןַארַאפ זיא עטסניימ יד ףיוא ןווירב-סעביל רַאפ ךעלטסעק ענייש ןטלעז

 טעב לעיצעּפס ַא טָא ,טנַאגעלע רָאג לָאמוצ ךיז ןריפ ייז ,רבק-לחריעמַאמ רעד ןופ

 רעדנַא ןַא ןופ ץולח ַא ייברַאפ טרָאפ רעמָאט ,רעמיצ-טסַאג ַא : גנַאג-ןבענ ַא ןיא
 ; סָאד ףור ךיא ,ןענעקירט םוצ שעוו סעּפולס ךיוא טרָאד ןעגנעה לייוורעד .ץוביק
 ןקיצנייא ןַא טקרעמַאב ךיא בָאה רעמיצ ַא ןיא !הונינ ןופ סנטרָאג עדנעגנעה יד
 -סוסקול ןזַאושזרוב א ןופ קורדנייא םעד סָאד טכַאמ ָאד ,גוצנַא ןַא רַאפ רעגנעה

 ךילָאס ױזַא ךָאנ טניואוועג זיא סָאװ ,ץולח ןייא ָאד רָאנ זיא'ס רעבָא ,לקיטרַא

 םירדח יד .ןַאושז-ןָאד : ןעמָאנוצ ןייז רַאפרעד רע טָאה ,דגב ןייז ןעגנעהוצפיוא
 עקשוּפ עסייוו-יולב יד הזוזמ ַא יװ טגנעה ריט רעד ייב .דורח-ןיע ,הלוח ןסייה
 רַאפ גנַאטש רענרעזייא ןַא --- רעמיוב ייווצ ןשיווצ ףיוה םעד ףיוא .תמיק-ןרק ןופ
 טָאה ךעלנײשרַאװ יױזַא ,עלעקניוו-"לעופה; סָאד זיא'ס .ןעגנוביא עשיטסַאנמיג

 רַאפ : הצובק ןייז רַאפ טנעמורטסניא-טרָאּפס ןייז טלעטשעגפיוא אזורקןָאזניבָאר
 .,קיטיירפ רַאפ ןוא ךיז

 ,ןטסואווַאב םעד ןגעוו ןגָאזסױרַא ךיז ,"החיש; ַא וצ ןטעברַאפ ךימ ןבָאה יז
 "יצ ַא טימ טָאה ,ןטעבעג טָאה סָאװ ,רעד ןוא .ןינע ןטקיטײװעגנָא ןטסואווַאב וצ
 ןבעל רימ סָאװ ,רימ, :ןינע םעד טקיטײװעגסױרַא לוק ןטרערטרַאפ ,קידרעט
 ןטסקרַאטשמַא ןליפ ,ןרעסעביץלַא םוצ ןעגנורעדנע יד ןעעז רימ ןוא ןבעל סָאד טָא
 זַא ,תודע ןַא רימ זיא טָאג ."טכערעגמוא -- טקידײלַאב ףיט ױזַא זנוא טָאה'מ יו
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 יד ןופ ןקַאב עװָאזָאר ןוא םירוחב יד ןופ סעציײלּפ עטסעפ יד ףיוא קידנקוק
 ןגעוו ךיא בָאה ,רָאי עטירד סָאד ּפָא ָאד ןיוש טמוק; לייט ַא עכלעוו ןופ ,תורוחב
 ןוא טרעדָאפעג ןבָאה ייז רעבָא ,"ןינע, םעד ןגעוו טשינ רָאנ ,טרעלקעג ץלַא
 ,,,טסיירט ןופ רעטרעוװ רָאּפ ַא ןגָאז ייז טזומעג בָאה ךיא

 -עג ךיא טלָאװ ,ךייא וצ קידנעמוק ןעוו ןוא ... ? ןגָאז ךייא ךיא לָאז סָאװ ..
 ןעד ךיז טלָאװ ,ןטעב עטזױלרַאפ ןוא רעכעלייל עקיצומש ץרַאװש-ליוק ןּפָארט
 -רעד רָאנ רימ טלָאװ ךיא ? קרעו רעייא וצ גנואיצַאב ןיימ טרעדנעעג רימ ייב
 ןגעלעג המחלמ-טלעוו רעד ןופ רָאי 4 ןענעז סָאװ ,טנגוי ןענָאילימ יד ןָא טנָאמ
 רַאפ טקיטולבעג ןוא סעּפָאקָא ערעטזיױלרַאפ רעמ ךָאנ ןוא ,ערעקיצומש ךָאנ ןיא
 ןוא ..טשינרָאגבש טשינרָאג רַאפ -- ןדיא עגנוי ןָאילימ ַא בורק ןוא טשינרָאג
 טנָאמרעד ךיז ךיא טלָאװ ,"טלעק ןוא רעגנוהע ןפָארטעג ךייא ייב טלָאװ ךיא ןעוו

 עכלעו ,ןענַאיגעל יד ןיא ,טנגוי רעשיליופ רעד ןופ םולב רעטסנעש רעד ןיא
 רעדלעוו ןוא רעדלעפ רעביא ?עשזדָאלכ יא עשזדָאלג וו, טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה

 ןבָאה סָאװ ,םירמוש ןוא רעטעברַא עטשרע יד ןיא -- ,טייהיירפ סנלױּפ רַאפ
 עיינ ןוא רעטעברַא עיינ יד ןיא ,זײװנרָאי ןקַארַאב ןוא ןלַאטש ןיא טניואוועג
 ןיא ןטלעצעג עגנע ערעייז ןיא גנַאל-ןרָאי טנייה ךָאנ ךיז ןרעגלַאװ סָאװ ,םירמוש
 -עטעררַאפ ַא לייוו ,טלעק ןוא רעגנוה ןשיוצ ןעלּפַאצ ןוא הנויצ-סנ יצ ,הרדח ַא
 ןוא טגײלעגנײרַא םרח ןיא טעברַא רעייז טָאה םיצירּפ עשידיא ןופ סַאלק רעשיר
 -נופ ןוא ..ןיירַא תולג ןיא קירוצ ן'חישמ טפיוקרַאפ טיּפָארּפ-הטורּפ ַא בילוצ
 ןבָאה רימ יו ,רעדנעל-תולג יד ןיא ןייגקירוצ טשינ ייז רימ ןסייה ןגעווטסעד

 דודג, םעד ןפורעג ןבָאה רעבַארַא יד יו ,"טבש ןטעקַאנ; םעד ןסייהעג טשינ
 -יפעג ןבָאה טרָאד לייוו ,טייצ ןייז ןיא דורח-ןיע ןוא ףסוי-לת ןזָאלרַאפ ,"הדובע

 ,,,ייט רעד וצ רעקוצ ןייק ןוא ןעוועג טשינ זיא טיורב ןייק לייוו ,.צָארּפ 70 טרעב
 תעשב ,ףױרַא-גרַאב ןעגנַאגעג זיא סע ןעוו ?ןגָאז ךייא ךיא לָאז סָאװ ..

 ןעמ טָאה ,דנַאל ןקילײה ןיא שיױר-דלָאג ןשינרָאפילַאק ןוא ?יטירעּפסָארּפ, תודח

 ןצַאלַאּפ ןיא טניואוועג טשינ טלָאמעד ךיוא טָאה ריא םגה ,טקרעמַאב טשינ ךייא
 םי ן'פיוא םרוטש זיא'ס ןעוו רעבָא ...ךעלעבייט ענעטָארבעג ןסעגעג טשינ ןוא
 -רַאפ זיא עסַאר-טיּפָארּפ רעד ןופ ןוז יד ןוא ,למיה סנויצ ןקעדַאב סגקלָאװ ןוא
 יד ןוא ,"ןויצ ןיא רעדורב ןעמערָא, םעד ןָא טנָאמרעד ךיז ןעמ טָאה ,טסַאלב
 עצרַאװש רַאפ טייצ ַאזַא זיא'ס ..!"ַאצילּפָאס ַאנ עשז ייה, ןוא ןטַאדלָאס-טנָארפ
 רעיא זיא טציא ,ןטניו עזייב טעילוה :זיא . , . רעבייוו-גָאלק ןוא ןעָארק
 ,,טייצ

 שיריל-בלַאה ,רעיורט-בלַאה עניימ ןעוועג רבוג לָאמ סָאד טָאה טנגוי רעבָא
 ,..תדלומ-ץרא : טמערוטשעגסױרַא טָאה ןטסורב עגנוי ןופ דיל ַא ןוא ,דייר-המחנ
 ,הרוה קמע-קמע :טגיוועצ ץנַאט ַא ךיז טָאה ןַאד ןוא ,הדובע קמע-קמע : ןַאד ןוא

 עטקידיירפעצ יד ןוא רעטכיזעג עטמַאלפעצ יד ןיא טקוקעג גנַאל בָאה ךיא
 -נָא; םענעי ןופ טּפשמ ןשירָאטסיה םעד ןגעוו קיאור ןעוועג ןיב ךיא ןוא .םיפוג
 -יא ןלעוו ךעלכיב-ןרעל יד ןיא ןוא ןרָאי ןיײגײברַאפ ןלעוו'ס ,"ןינע ןטקיטייװעג
 ןיא דנַאל ןוא קלָאפ רַאפ טייצ רערעווש ַא ןיא זַא ןענרעל ךיז ךעלרעדניק עשיד
 רעד ןיא גנוגעווַאב-טייהיירפ עטסנעש יד ,םיצולח ןופ טבש ַא ןענַאטשעגפיוא
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 רעסעוורָאב ןוא רעטעקַאנ ַא; ,עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא ןוא רעשידיא
 "רַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,סרעגערט-רעסַאװ ןוא סרעקעה:-לץלָאה ןופ טבש ַא ,"טבש
 דנַאל ַא ןבעלפיוא ןוא טעברַא ןופ ליּפשייב א ךרוד קלָאפ ַא ןעיײנַאב וצ ןטסָאמ

 ףיוא יוװ קלָאפ םעד טייצ רוד ןייא ןיא טָאה סָאװ ,טבש ַא ,טולב-ץרַאה ןייז טימ

 -ָארּפ עשידיא עטרעביפעגסיוא ןוא עטזיילעגסיוא ףניפ ןגָארטעגוצ לרעלעט ַא
 ןַאד ןוא ,.,הלוח"קמע ,רפח-קמע ,ןולובז-קמע ,לאערזייקמע ,ןדריח-קמע : ןצניוו

 ,ןלוג ןוא ןרוח ןיא ,ןדרי טייז רענעי ןופ ןוא טייז רעד ןופ ,דנַאל עצנַאג סָאד
 ןוא טייוו יוװ ,טיירב יױזַא ןוא טייוו יֹוזַא ,ברעמ ןוא חרזמ ןוא םורד ןוא ןופצ ןיא
 ןעוועג זיא סע ,.,דנַאל ןופ טיױני-קלָאפ יד ןוא קלָאפ ןופ טיונ-דרע יד זיא'ס טיירב
 -'לארשי-ץרא ןפַאשעג תולג ןיא ןוא טיירגעג תולג ןיא ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,טבש ַא

 י"א ןופ טפול ןוא דיל ,ץנַאט ,ךַארּפש יד טשרעהעג טָאה'ס יוװ ,סעינָאלַאק עקיד

 ןגעלפ ייז ןוא .,,גנונפָאה ַא ןוא ןביולג ַא ןבעגעג תולג ןיא טנגוי רעד יױזַא ןוא
 .."סעקטרוק ענרעדעל, ןוא ןזיוה עצרוק ןוא ךיש עקידרעכעל ןיא ןָאטעגנָא ןייג
 ןוא ייז ןבָאה ייז רעבָא ..סעקטרוק יד ןופ לעיצעּפס ,ט'קזוח'עג ייז ןופ טָאה'מ
 -לעזַא ןיא רעמ טשינ ןעמ טייג טנייה .,,ץלָאטש ןוא ךיוה ןגָארטעג לַאעדיא רעייז

 "רַאפ ןרעוו ןוא ןַארַאפ ייז ןענעז םואעזומ ןלאנָאיצַאנ ןיא רעבָא . , . סעקטרוק עכ
 ןופ סרעצנַאּפ ענעדלָאג-ןיג יו ,טרעגליפ'מ עכלעוו ךָאנ ,ןעיווקילער יו טקילייה

 ,א"טעברַא ןופ ןדלעה,, יד ,,,לָאמַא ןופ םירובג

 סָאװ ,טבש ןקיזָאד םענופ עטכישעג יד ,ןענעייל סע ןלעוו רעדניק יד ןוא
 "ץרא םעד סיוא ןוא ,דיירפ ןוא טעברַא ןופ ןזַאָא ןפַאשַאב רבדמ"תולג ןיא טָאה
 םעד ןכיילגרַאפ ןלעװ ייז ןוא -- טלעװ רעד ףיוא ןדעיזג א -- רבדמ ןקיד'לארשי

 גנולייצרעד רעטמירַאב רעד טימ םיצולח ןופ טבש םעד ,טבש ןטנציירד ןקיזָאד

 רעשידניק רעייז טיול ןעמָאנוצ ןקיצרַאה-ביל א ןבעג םיא ןלעװ ןוא עָאפ עד ןופ

 : עיוַאטנַאפ
 .יסעקטרוק ענרעדעל , ןיא "סעָאזורק-ןָאזניבַאר , ןופ טבש רעד
 יד ןיא ןצירקנייא ךיז טבש רעקיזָאד רעד טעוװ ןעמַאנ םעד רעטנוא ןוא

 ףיוא --- דנַאל ןוא קלָאפ ןופ עטכישעג רעד ןיא ןיײרַא ןוא טנגוי רעד ןופ תומשנ

 ,..קיבייא
 ("רוד ןגנוי ןופ ןטפיוא;)

 פ כ ר ַא פ ס טָא 2 .ד

 גנוגנערטשנָא עשיצולח יד

 ('ץלחה, ןופ השיגפ יד)

 טגָאז גנוטַארַאב רעשזדָאל רעד ןופ רָאי ייווצ --- ךרודַא רָאי ליווצ ..;

 ןַאד ונוא טָאה סַאג יד ."רוטקוינַאק, יד ןרָאװעג טרימוס זיא ןַאד ,רבח א

 ,ןליצַאב עשיטסינויצ טימ לופ ןעוועג זיא סָאג עשידיא יד ;טצנַאטעגנגעקטנַא

 ןענעז הרשכה-יצוביק יד ;ענעסקַאוװרעד ןוא עגנוי ,ןעמעלַא טקעטשעגנָא טָאה יז

 ןסקָאװעג ןענעז םיפינס .,םיצוביק יד ןיא ןפָאלעג ןענעז רעטנזיוט ,טקַאּפעג ןעוועג



 ןליוּפ ןיא םיצולח 422

 ןיא ךיז ןעניפעג רימ .עגַאל יד ןעז רָאלק רימ ןפרַאד טנייה ; טכַאנ רעביא
 ןעוועג ןענעז הרשכה רעד ןיא ,ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא ןענעז םיפינס יד ,גנַאגקירוצ
 ןענעז טייצ רערעווש רעד ןיא ךיוא ...טרָאפ ךיז טגעװַאב סע רעבָא ; תוביזע
 ,ןעגנוכיירגרעד עדנטיידַאב ןענעכייצרַאפ וצ

 עיינ ייר עצנַאג ַא ,םיחטש עלַא ףיוא טריזיליבַאטס ךיז טָאה הרשכה יד
 טרעטיירברַאפ ןענעז עדנריטסיזקע ,ןרָאװעג טנפעעג ןענעז ןטַאטשרַאװ-סטעברַא
 רעשזדָאל ןיא (טַאטשרַאװ-רעדיינש) "הרפתמ, יד ןרעוו טנכייצרַאפ לָאז .ןרָאװעג
 עשינַאכעמ ,סענַאימז ייווצ ןיא תורבח 100 ייב טקיטפעשַאב ןענעז סע ואוו ,ץוביק
 ךיוא יוװ םיצוביק ייר עצנַאג ַא ןוא ןטַאטשרַאװ-סטעברַא ערעדנַא ןוא ןעיירעשעוו
 טריזילַאנָאיצַאר ךיוא זיא סע .,ןטפַאשטריוו-ספליה עכעלטפַאשטריװדנַאל ליפ
 -סרעדנוזַאב ַא ,םיצוביק יד ןיא גנוזײּפשַאב יד טָאמ רעסיורג ַא ןיא ןרָאװעג
 ןיא .טייהטנוזעג ןופ טיבעג ןפיוא ןרָאװעג ןָאטעגפיוא זיא טעברַא עקיטכיוו
 (סעירָאטַאנַאס) הארבה-יתב ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ןענעז טייצ רעטצעל רעד
 ,חארבה-תיב ןיא טייקכעלגעמ יד טמוקַאב רבח רערעכַאװש ַא .םישוג ליפ ןיא
 -קירוצ ךיז ןוא תוחוכ יד וצ קירוצ ןעמוק וצ ,טכיזפיוא רעשיניצידעמ רעטנוא
 ,ץלעק) םיצוביק עקינייא .ץוביק ןיא טעברַא רעלַאמרָאנ ןייז וצ טנוזעג ןרעק
 ,תוריד עקידחוירב עסיורג ןברָאװרעד "זכרמ , ןופ ףליה רעד טימ ןבָאה (לשמל
 ןרָאװעג טגיילעג זיא ךיוא ,ץוביק ןופ ןעזסיוא סָאד טרעדנעעג ללכב ןבָאה סָאװ
 ,גנואיצרעד-טרָאּפס ףיוא טכַא סיורג

 טײקיליװרעפּפָא רעד ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז ןעגנוכיירגרעד עקיטכיוו
 ,ןשינפרעדַאב עטסלַאמינימ יד ףיוא ןעוועג רתוומ ןבָאה סָאװ ,םיצוביק יד ןופ
 םייה עוויטקעלָאק סלַא ,םייה סלַא םיא ןעיוב ,הרשכה-ץוביק םעד ןעיוב ֹוצ ידכ
 ןעניפעג ,לארשי ץרא וצ ךיז קידנטיירג סָאװ ,עכעלטנגוי עשידיא רעטנזיוט רַאפ
 טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב ,ךיז ןריזיװיטקודָארּפ :ןוקית ַא ץוביק ןיא ןיוש ייז
 ןופ ןעגנוטסעפ סיוא ןעיוב ןוא רעביא ךיז ןעיוב ,ןבעלוצסיוא ךיז לערוטלוק
 ,..םורַא ןטשואיירַאפ םעד ןיא םזינויצ

 טפָא --- הרשכה ןיא ןציז םירבח : טײקכַאװש ןופ ןקורדסיוא ךיוא ןעוועג ,..
 סָאװ ,ריט יד :טכַאמרַאפ ןענעז ןריט עדייב .ןעגנוגנידַאב ערעווש ץנַאג ןיא
 .םירבח עיינ ןופ סולפוצ ןופ ,ךשמה ןופ ריט יד ןוא ,הילע -- י"א ןייק טריפ
 ןשילַארָאמ םעד ןכַאמ רעטכייל ,גנוגעװַאב יד ןענַאּפשטנַא לסיבַא ןעמ ףרַאד רשפא
 רעד ףיוא ךיז טניפעג רע טייצ ליפיוו םעד טול ןשטנעמ ןקיטעטשַאב ,קורד
 םיללכ עשיטע יד ןגעק תורבע ענלצנייא ףיוא ןגייל טכַא ליפוצ טשינ .הרשכה
 "יטרּפ ףסכ,, ףיוא ןייז דיּפקמ קרַאטש טשינ ,טפַאשלעזעג רעשיצוביק רעד ןופ
 ,ג .ד .א

 ןרעוש םעד ןיא עטכַאװשענּפָא -- ןעועג סע ןענעז ןעמיטש ענלצנייא
 ,גנוגעווַאב רעזנוא ןופ שרַאמ ףיױרַא-גרַאב

 רע טָאה ,ןויסנ ןופ ןטייצ ערעווש יד ןיא אקווד ,אברדא ,ללכ רעד רעבָא
 ןייש-רעייפ םייב ןגָארּפ עטערקנָאק עלַא ןטכַארטַאב ,ןביוהרעד וצ ןזיוװַאב ךיז
 רַאפ טנעמָאמ ןקיטציא ןיא ןעייטש סָאװ ,ןבַאגפיוא ערענָאיצולָאװער יד ןופ
 (1938 רַאונַאי 7 ,"עמיטש רעטעברַא--גנואיירּפַאב,) ...גנוגעװַאב רעשיצולח רעד
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 ווע ל ם ה ר ב א

 רעגעז"ץלָאה ןופ דיל

 הנתמ ַא ,ענליוו ןיא "הירחש, ץוביק

 ,ג/ט ךרוד ױזַא רימ ןעייג

 ,ךיט ַא ךרוד יו

 געז ןוא קַאה טימ

 ,קירמש ַא טימ ןוא
 .םיורב ןבַאל טימ ןוא

 םיורג ןנרָאמ רעד

 ,ןסאג ףיוא ,ןרַאוטַארט םיוא

 ,עסַאלב ,ּפָארא געט ענרומכ ןקוק'ט ןוא

 .עיורג ,עבירט

 ,עקידרעטניװ-כױהנָא ןעלמיה ןקוק'ס ןוא

 רעיורמפ טימ לופ

 סָאװ ,עלופ סרעטייא יו ןעגנעה םנקלָאװ ןוא

 ?ןגער יצ יינש ךיז ןיא ןטלַאהַאב

 ,ןגעז םוצ ץלָאה טימ ןוא לּפױה א רימ ןפערמ

 ,ןפרַאה ןופ עקניניד סענורמס יו ףיוא ןליּפש
 .עפרַאש יד ,ערעזנוא ןגעז יד ןופ רענייצ יד
 --- גנַאג ןיא קעװַא ךיז ןזָאל ןוא
 ,גנאזעג 8 ןיא
 ,ןושל רעייז ףיוא ,ןשימטיר אזַא

 ךיז ןבייה סָאװ ,קעה יד ייז ןרעפטנע'ס ןוא
 ,ןסָארדרַאפ עזגורב
 ,ןעייווצ ףיוא ץלָאה רעקיטש ןסלַאּפש ןוא
 ,ןריפ ףיוא ,ןעיירד ףיוא
 ןגָארט ןוא קירמש ערעזנוא ןעמענ'ס ןוא
 ,ןרימ ךרוד ןיירַא ייז
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 ןביוש ךרוד ,רעטסנעפ ךרוד
 ןוויוא ןרַאפ
 ... ןרירפ טשינ ױזַא רעווש רעטניוו רעד לָאז'ס ןוא

 קירוצ ךָאנרעד ןוא
 ,קירטש יד טקַאּפרַאפ
 .עמרַאח יד

 לטרַאג רעדנור א ,געז יד

 ,ןשקע ןֵא יו ןוא
 ,לסקא ןפיוא ןיוש קַאה יד טייר

 רץעדיוו ןיוש ןענַאּפש רימ ןוא

 ,סַאג רעביא

 שער ןכרוד ןגָארט ןוא

 .רעדיל עליטש יד ץרַאה ןיא

 1932 ,ענליוו

 סעסַאק'ירָאּפש

 -ַאק -רָאּפש ןופ קנַאדעג רעד .םיצובק יד ייב (ןוכסח תוּפוק) סעסַאק"רָאּפש
 "ריב רעד ןיא סעסַאק-רָאּפש גנַאל-ןרָאי ןיוש ןריטסיזקע סע .רעטלַא ןַא זיא סעס
 ,עכעלנייוועג ַא ןרָאװעג גנַאל ןיוש ןענעז ייז .טלעוװ-רעטעברַא ןוא רעכעלרעג

 .ךַאז עקידעכָאװ
 סָאװ ןגעוו ,םיצובק יד ייב סעסַאק-רָאּפש יד ןופ ןפַאש סָאד זיא ךָאד ןוא

 םיצובק יד ןופ תוצעומ ענעמוקעגרָאפ סנטצעל יד ןיא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע

 רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא טקַאפ רעקיטכיוו ןוא ּפַאטע רעדנטײדַאב ַא --

 ,ןלוּפ ןיא גנוגעוװַאב ?ץולחה,
 רעטעברַא םעד זַא ,ןליוו טלעוו רעד ןופ םיתב-ילעב עשיטסילַאטיּפַאק יד

 םוש ןייק ןבָאה טשינ לָאז רעטעברַא רעד זַא ,ןריטַאולּפסקע וצ רעטכייל ןייז לָאז
 ןלעטשנגעקטנַא ןענעק טשינ ךיז לָאז ןוא ,טפַארק-סטעברַא ןייז רעסיוא ,ןעלטימ
 ,תיבה-לעב ןופ ןטיטעּפָא יד

 -ייא ןצנעגרעד עכלעוו ,ןגעוו-ספמַאק ייווצ םעד ןגעק טָאה רעטעברַא רעד
 ןופ געוו רעד ןוא ףמַאק ןלענָאיסעּפָארּפ-שיטילָאּפ ןופ געוו רעד : ןטייווצ םעד רענ
 קשמ) טפַאשטריוו רענעגייא ןַא ןופ יובפיוא ןמַאזניימעג ןוא ףליה רעקיטייזנגעק
 .(ימצע

 זילב טשינ ןעמוקעג זיא סעסַאק-רָאּפש עשיצובק ןגעװ סולשַאב רעד

 .ןרעו טכעלקריװרַאפ שיטקַארּפ ךיוא טעװ רע ,גנולעטשטסעפיּפיצנירּפ ַא סלַא
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 טעברַא רעד ןיא ןעגנורדעגניירַא ױזַא ,ןסקָאװעגסיױוא ױזַא םיצובק יד ןענעז'ס

 יד זַא -- טלקיװטנַא ךעלטּפַאשלעזעג ןוא ךעלטפַאשטריװ ךיז טייוו ױזַא ןוא
 ןַא ןריזינַאגרָא ,ןצונסיוא ייז קיסעמנַאלּפ ,ןעלטימ-טלעג ןעלמַאזנָא ןופ עגַארפ

 ,ףייר גונעג ןוא ,ןרָאװעג לעוטקַא םָאקלופ זיא --- טּפַאשטריװ-סטעברַא ענעגייא
 ,ןריזילַאער וצ ךיילג סע ידכ

 רעמַאזניימעג ַא ןיא ןבעל סָאװ ,םיצובק יד ןיא רעטעברַא --- ןשטנעמ 0
 יָאלז ןָאילימ ַא יו רעמ ךעלרעי סיוא ןביג סָאװ ,ףליה רעקיטייזנגעק ןוא תוירחא
 "טריוו ןעמַאזניימעג ןטריזינַאגרָא םעד ןיא טָא --- ןעלטימ-סנבעל ףיוא זיולב סעט
 ,ןטייקכעלגעמ ערעיוהעגמוא ןטלַאהַאב ןגיל חוכ ןכעלטפַאש

 "טריוו ענעגייא ,יײרעלָאטס ,יירעטסוש ,יירעדיינש ,ןטַאטשרַאװ ענעגייא
 -פיוא םעלַא םעד ךרוד -- .וו .א .א ףיוקנייא רעמַאזניימעג ,ןעיירעקעב ,ןטפַאש

 רעזנוא ןיא ךַאז עלַאער ץנַאג ַא זיא ,חוכ ןכעלטפַאשטריװ ןקרַאטש ַא ןלעטש
 ,טייקכעלקריוו רעשיצובק רעקיטנייה

 ,סעסַאק-רָאּפש יז --- םעד וצ געוו רעד

 (1932 רעבמעװָאנ 20 ,"תועידי;)

 הארבה יתב יד ןופ לכהידס רעטשרע

 םיא ןיא ןענעז ,טריטסיזקע הארבה'תיב רעד סָאװ ,םישדח ייווצ יד רַאפ
 ךָאנ ,עטכַאװשעגּפָא ןוא עדנדייל-ץראה ןוא -ןעגנול -- בור סָאד ,ןַאמ 39 ןעוועג
 -עברַאפ ַא עקנַארק יד ףיוא ןקרעמ ךיז טזָאל הארבה'תיב ןיא ןייז געט עכעלטע
 ךיז םירבח יד ןבָאה הארבה-תיב םעד קידנזָאלרַאפ ,גָאװ וצ ןעמענ עלַא .גנורעס
 ,םילוח עכעלטע .טעברַא רעד וצ ךיז ןרעקקירוצ טנעקעג ןוא טוג רעייז טליפעג
 זיאס .עטנוזעג סױרַא ןענעז -- עטריניאור ןצנַאגניא ןיוש ןעמוקעג ןענעז סָאװ

 ןעגנערב ןענָאק הארבה"-יתב עכלעזַא סָאװ ,ןצוג עסיורג יד ןצַאשוצּפָא טשינרָאג
 ,םיצובק יד

 ןביוהעגנָא ןבָאה רימ טניז טייצ עצרוק א ,עקנַארק-ןגָאמ ךייש זיא'ס סָאװ
 רעד :ןענעכיײצַאב רימָאל ךָאד .גנורַאפרעד קינייוװ .עקנַארק עכלעזַא ןעמעננָא
 ןופ גנַאגרעביא רעד ןיוש .רעסיורג א רָאג ביֹוהנָא עמַאס םייב ןיוש זיא טקעפע
 לָאמטּפָא ,עטסַאּפעגוצ ןייק טשינ ןצנַאגניא זיא סָאװ) עטעיד רעשיצוביק רעד
 סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טשינ ,עדנגונעג טשינ ןייוונטייצ ,עכעלדעש ַא ךיוא
 "גוזעג ןוא רעקַאמשעג ,רעטיײרגעגוצילענָאיצַאר רעד וצ (רעייט רעייז טסָאק יז
 םירבח יד .טוג ךעלנייוועגרעסיוא טקריוװ --- הארבהח"תיב ןופ גנוזיּפשַאב רעט
 ,ןדגיװשרַאפ ןקיטייוו יד ,טיטעּפַא ןעמוקַאב

 רַאפ ביוא ,רעטרעטנַאלּפרַאפ ַא רעייז ללכב זיא עקנַארק-ןגָאמ ןינע רעד

 זיא -- ור ,ןסע ,טפול : האופר עטסעב יד זיא עטכַאװשענּפָא ןוא עקנַארק-ןעגנול
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 טרעדָאפ ןוא ,תואופר ,גנולדנַאהַאב-םיריוטקָאד ךיוא קיטיונ עקנַארק"ןגָאמ רַאפ
 ?ןטלַאהסיוא תוגולּפ יד סע ןענָאק וצ ןוא ,טייצ ךס ַא רקיע רעד

 ,עקיטכיוו ַא רעייז זיא -- הארבה-תיב ן'רַאפ רָאטקָאד ַא ןופ עגַארפ יד
 ,טסילַאיצעּפס ַא ןַאמכַאפ ַא רָאנ טשינ ןייז לָאז סָאװ ,רָאטקָאד ַא ןעניפעג וצ רעווש
 ערעזנוא ןופ ןעמעלבָארּפ ןוא ןגרָאז יד ןיא ןקילײטַאב ךיוא ךיז לָאז סָאוװ רָאנ
 -מוא עשיגָאלָאכיסּפ ןוא ןעגנוגנידַאב עשיפיצעּפס יד ןייטשרַאפ לָאז ,עקנַארק

 רעזנוא .ןטלָאגעגּפָא רעייז זנוא טָאה טכיזניה םעד ןיא ,רוביצ רעזנוא ןופ ןדנעטש
 ויטקַא ךיז טקילײטַאב ,ןעקנַארק ןופ טפנוקוצ ן'רַאפ גרָאז יד טימ טכַאמ רָאטקָאד

 ,טלַאטשנַא ןופ ןגַארפ ענעדיישרַאפ יד ןיא

 טשינ ןענעז עקנַארק ליפ .ערעווש ַא רעייז זיא טלַאטשנַא ןיא טעברַא יד
 "עז םירבח עלַא טשינ ,לָאטיּפש ַא רַאפ רָאנ ,םוירָאטַאנַאס ַא רַאפ טנעמעלע ןייק
 ,שוחימ ןדעי רַאפ ךיז טקערשרעד ןעמ .,ךיז ןשרעהַאב וצ טניואוועגוצ ךיוא ןענ
 טעטיזעוורענ .תושפנ-תנכס ַא טקעטשעג ןירעד טלָאװ'ס יוװ ,עקַאטַא רעדעי רַאפ
 קידנדייר טושּפ ךיז ןקַאמסָאּפ סָאװ ךיז טכוד ערעדנַא ןַארַאפ ,עירעטסיה ןוא
 יד ןיא ןעמענ רערעמ טושּפ ךיז ןפרַאד םירבח עכלעזַא .םישוחימ ערעייז ןגעוו
 ,ןָאט סנירעגעלפ יד סע ןפרַאד -- טשינ סע ןעוט ייז ,גיוא ןוא ,טנעה

 טסייטש וד ןוא .םירוסי ע'תמא ןוא ןדייל -- רעבָא סע זיא ךעלטנייוועג
 סָאװ ,טכַאנ ַא ןפָארטעג .ןכַאמ קינייו רעייז קידנענעק ,זָאלפליה לָאמ ליפיוו
 "טריצַאּפשעגע ןבָאה רימ ןוא ,סעקַאטַא ערעװוש טַאהעג ןבָאה עקנַארק ךס ַא
 .ערעזנוא ןעלטימ-ספליה עוויטימירפ יד טימ ,ןטייווצ ןיא רעמיצ ןייא ןופ

 -עג ןבעגעג ןבָאה סָאװ ,געט ךָאנ ןעוועג ןענעז טכענ עטסרעווש ייווצ יד
 ,ךיז ןגערוצפיוא תוביס גונ

 ץפיוא עטסַאּפעגוצ ַא רעייז .הריד רעיינ רעד ןיא טציא ךיז ןעניפעג רימ
 ,עמערַאװ ַא רעייז : רעטניוו

 יד ןיא עדנַארעװ רעד ףיוא םירבח יד ןגיל ,ןוז ָאד זיא'ס ןעוו גָאטיײב

 רענייש רעסיורג רעד טייברַאפ -- קידנגער ןוא טלַאק זיא סע ןעוו ןוא ,ןלוטש

 ,עדנַארעװ רעד ןופ ןלוטש יד ןיײרַא ןעגנערב ערעדנַא ,עדנַארעװ רעד רעמיצ-סע

 ,ךעלשיט עניילק יד ןבעל ,ןעלקניוו יד ןיא ןציז ערעדנַא ,טשינ ללכ ןרעטש ןוא

 ,ןליּפש .ַא .א עקמַאד ,ךַאש ןליּפש

 עניילק יװ ,ןגלָאפ םירבח .,רַאברעדנואוו -- ןילּפיצסיד ןוא גנונדרָא יד

 טקריוװ סָאד ןוא ןיוש ןעמ טפָאלש ןעצ בלַאה ,ןײרַא טעב ןיא גָאטימ ךָאנ .רעדניק

 ,םילוח יד ףיוא טוג רעייז

 ,ןקַאב םוצ ןוא ןכָאק םוצ .םיורעג ,ןייר .ךיק יד זיא בוטש ןופ ןיורק יד

 ,םירבח קינייוו ױזַא ןסינעג ץלַא םעד ןופ סָאװ ,רָאנ דָאש ַא
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 ןוָאפעװי ןיב ועינדעכוס ןופ

 ףיוא וועינדעכוס ןופ הארבה תיב םעד ןריפרעבירַא ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא
 ,למח"ךס לקיטש ַא ןכַאמ ךיז טזָאל ,ווָאפעזוי ןיא טרָא םעיינ ַא

 -ולּפ 15 ןופ םירבח 39 ,םישדח 2 ןופ ךשמ ןיא ,ןעוועג ןענעז טלַאטשנַא ןיא

 ךעלטנייוועג ,געט-סגנולָאהרעד 990 ןרָאװעג ןבעגעג ןענעז טייצ רעד רַאפ ,תוג
 ךיוא רעבָא ןעוועג ,געט 20 זיב 15 ןופ טלַאטשנַא ןיא ןענופעג רבח ַא ךיז טָאה
 ענעדיישרַאפ בילוצ --- סָאד ןוא ,געט 50 זיב ןבילבעג ןענעז םירבח ןעוו ,ןלַאפ

 ,תוביס
 "עג טייקכעלקריוו רעד ןיא זיא הארבה-תיב רעד זַא ,ןקרעמַאב ףרַאד ןעמ

 ןקיטיוג סָאװ ,םירבח רַאפ רעדָא עטכַאװשענּפָא רַאפ טלַאטשנַא ןַא זיולב טשינ ןעוו

 רעירפ ןבָאה רימ יו --- עיצַארעּפָא רעדָא טייהקנַארק א ךָאנ גנולָאהרעד ןיא ךיז

 יד .סעיצַארעּפָא ךָאנ 5 ןוא טכַאװשעגּפָא ןעוועג ןענעז םירבח 3 זיולב ,טניימעג

 .ערעווש ץנַאג עקינייא ,עקנַארק ענעדײשרַאפ --- עקירעביא

 { קיטסיטאטס עניילק ַא

 .עקנַארק"טיכנַארב ןוא ןעגנול -- 6

 .עקנַארק-ןוורעג -- 6

 .עדנדײל-ץרַאה -- 6

 .עטכַאװשענּפָא -- 3

 יעיצַארעּפָא ךָאנ -- 5
 .ירעקנארק-רעבעל -- }

 .לעקנַארק-ןגָאמ -- 1
 ,רַאטַאק"םירעדעג -- 1

 םירבח 12 ןענעז ,ןעגנוכוזרעטנוא יד ןופ טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה'ס יו

 טלעפ סע לפיוו ףיוא טזייװַאב סָאד .קנערק עשינָארכ טימ ץוביק ןיא ןעמוקעג

 "רַא רעשיזיפ רערעווש וצ ?םירשכה, יד ןביג סָאװ ,םיריוטקָאד יד ייב תוירחא

 ןופ גנוריזינַאגרָא עדנעגנירד ַא זנוא ןופ טרעדָאּפ קיטסיטַאטס עניילק יד ,טעב

 "כיוו ױזַא םעד רַאפ ןגרָאז לָאז סָאװ .עּפורג-םיריוטקָאד עכעלטרָאװטנַארַאפ ַא

 ,טיבעג-טטעברַא ןקיט

 ןיא רעצעלּפ עקידנעטש לָאצ ַא ןגירק וצ קיטיונ טגנידַאבמוא ךיוא זיא'ס

 .עקנַארק-ןעגנול רַאפ קצָאװטָא ןיא ?םוירָאטַאנַאס-תואירב;

 אפוג םיצוביק יד ןיא ןריזינַאגרָא וצ זיא טייקיטכיוו רעקיגנַאר-טשרע ןופ

 טימ גנַאגמוא ,ןכָאק ןופ ןגַארפ יד ןיא טייקיטעט עטעטכירעג קיגיזטסואווַאב ַא

 יד טרָאּפשעגנײא סָאמ רעסיורג ַא ןיא טלָאװ'ס סָאװ ,ענעיגיה ללכב ןוא עקנַארק

 ,סמוירָאטַאנַאס יד ןופ ימ

 ןיא אלימב ןוא םיצוביק ערעדנַא ןיא ןפערט רימ טָאװ ,רעקירעטסיה יד

 ןייק ,ןליוו ןייק ָאטשינ ,טײקנזָאלעגּפָא רענײמעגלַא רעד ןופ ןעמוק ,סמוירָאטַאנַאט

 רעד ןיא .גנומיטש עקילעפוצ יד ןבעגכָאנ טשינ ,ןייז רבוג ךיז גנוגנערטשנָא

 ןרעװ ןָאטעג סעּפע זומ גנוטכיר
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 -עמ רעקידנעטש ןיא לגנַאמ ןופ םוירָאטַאנַאס רעד ךיוא טָאה ןטילעג ליפ
 גנורַאפרעד רענעגייא רעד טימ טזומעג ןבָאה סנירעגעלפ יד ,ףליה רעשיניציד
 "וצ ןבָאה עקנַארק יד .גלָאפרעד ןעוועג ךָאד זיא --- ןעמעלַא ץָארט .ןעמיטשַאב

 ךָאנ סָאד זיא ערעדנַא רַאפ ,ךיז טײטשרַאפ .רעדעי ָאליק 4 רעבירַא ןעמונעג
 ,העושי יד טשינ

 -בעה -- לכי-םדוק .טעברַא-רוטלוק עסיוועג ַא טריפעג ךיוא ןבָאה רימ
 ,"םיּפדע יד טיול ,שיאער

 רימ ןגעלפ ןעגנוטייצ ןופ .גנוריסערעטניארַאפ עקירעהעג ןעוועג זיא'ס
 ,ערעדנַא ךיוא לָאמַא ,"רבד, ,"טנייה, ,"טרָאװ סָאד ,, ןטלַאהרעד

 -טעלעב --- רקיע רעד ,קעטָאילביב ַא ןופ לגנַאמ רעד טריּפשעג ךיז טָאה'ס

 ,קיטסיר

 -רַאפ וצ יאדכ זיא םוירָאטַאנַאס םוצ תוגולּפ יד ןופ גנואיצַאב רעד ןיא
 ,גרָאז רעכעלנעזרעּפ ןיא ןה ,טלעג ןיא ןה .תוירחא ןוא שינדנעטשרַאפ ַא ןענכייצ

 -לעזַא ןופ ץענ עטיירב ַא ןעיוברעדנַאנופ : זיא -- טציא עבַאגפיוא רעזנוא
 ךיז םירבח עטכַאװשעגּפָא לָאצ עלַאמיסקַאמ ַא ןכעלגעמרעד ,סמוירָאטַאנַאס עכ
 סלַא ןעניד תמאב הלחתה ענעדײשַאב יד טעוװ םורַא ױזַא ,ייז ןיא ןלָאהרעד וצ
 ,ץוביק ןופ ןבעל ןיא טקנוּפ-דנעוו

 ,(1933 ,רעבמעטּפעס ,75 "טרָאװ סָאד;)

 גנולקיוטנא רעד ןופ געװ ןפיוא

 (ןוירב ַא ןופ)

 ַא טכַאמעגכרוד רָאי ןטצעל םעד טָאה ןלױּפ ןיא גנוגעװַאב עשיצוביק יד
 ךיוא רָאנ ,טרעטיירברַאפ ךיז ןוא ןסקָאװעג רָאנ טשינ ,גנולקיװטנַא עקידלַאװעג

 לפייווצ ןייק ןיוש זיא סע .ןבעל עכעלרעניא סָאד טרענעשרַאפ ןוא טרעסעברַאפ
 םעד טקעטשעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןעגנוניישרעד עוויטַאגעג יד ןופ לייט ַא זַא ,טשינ
 -רעד יד -- םירבח עטיירגעגוצ גונעג-טינ ןסָאמ ןופ םָארטשניײרַא ןטימ ץוביק
 יד ןַא ,ךיוא זיא תמא .טײהנעגנַאגרַאפ רעד וצ דלַאב ןיוש ןרעהעג ןעגנוגייש

 גונעג טינ ךָאנ ךיז ןבָאה ייז ,ביױהנָא ןיא טשרע ךָאנ ןענעז ןעגנורעסעבסיוא עלַא

 גנוגעווַאב רעצנַאג רעד ןופ ןוא זכרמ ןופ *עקַאטַא, יד רעבָא --- טרעגריבעגנייא
 -סנבעל םעד ןרענעשרַאפ -- ,הרשכה-ץוביק םעד ךעלטפַאשטריװ ןקיטסעפַאב וצ
 -רָאפ ךָאנ ןלעוו סע זַא ,טרעכיזרַאפ --- טלַאהניא-רוטלוק ןייז ןפיטרַאפ ,רעגייטש

 עיגרענע ךס ַא .טייצ רעטסטנעָאנ רעד ןיא ןטוג םוצ ןעגנורעדנע ךס ַא ןעמוק
 סע ןעמ לָאז .טקנוּפ-"הרשכה ןדעי ןיא ןגרָאברַאפ ןענעז ןטייקכעלגעמ ליפ ןוא
 ,געוו ןקירעהעג ן'פיוא ןריפפיורַא רָאנ

 םיצוביק ךס ַא ןבָאה ,םישדח עטצעל יד -- רעקיטכיר ,רָאי ןטצעל םעד
 .עמעװקַאב ,עסיורג ,עיינ ףיוא תוריד עטסַאּפעגוצ-טינ עטכייפ .עגנע יד ןטיבעג
 יד טרעסעברַאפ ךיז ןבָאה'ס ,רעירפ יו רעמ ךס ַא טייקנייר רעד רַאפ טגרָאז ןעמ

 -רַאפ וצ ,טייצ עטצעל יד ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ וואורּפ רעד .ןעגנוגנידַאב
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 טָאה ,ביצקת ןקיטציא ןופ ןעמַאר יד ןיא ,םיצוביק יד ןיא הקּפסה יד ןרעסעב

 יד ןכערּפשטנַא לָאז יז זַא ,ןריזילַאנָאיצַאר גנורעגרעד יד ןעק ןעמ זַא ,ןזיוװַאב

 ,רעטעברַא ןופ טנוזעג סָאד ןטיהּפָא ןופ ןעגנורעדָאפ
 רעד רַאפ םירבח עטסקיסַאפ יד ןביילקסיוא לכ-םדוק וצרעד ףרַאד ןעמ

 ,טייצ ערעגנעל ַא ןטעברַא ןלָאז םירבח יד .עבַאגפיוא רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעייז

 ,3090"23 ןרָאּפשגײא ןיוש ןעמ ןעק ןיילַא םעד ךרוד ,טרוה ןיא ןטקודָארּפ ןפיוק
 ןעמ .טייצ רעגיליב רעד ןיא ןטכורפ ןוא סנירג ךס ַא טימ ךיז ןצונַאב ףרַאד ןעמ
 "עג טרעוװ סָאװ ,ּפוז רעלענַאיצידַארט רעד .שיילפ טימ ןגָאטימ ןריפנייא ףרַאד
 ,שיילפ טימ גָאטימ ַא יװ רעקינייו טשינ טסָאק ,םיצוביק יד ןיא טכָאק

 ןיא ןפַאש ןזומ רימ .טימרעד זיולב ןענעגונַאב טינ ךיז רָאט ןעמ רעבָא
 -פָאלש ןיא ,רעמיצ-סע ןיא ,ךיק ןיא : טייקנייר ןופ םישזער ןגנערטש ַא ץוביק

 ןלעוװ ,רימ ךיז טכוד ,טיבעג םעד ףיוא .ןבעל ןצנַאג ןיא -- ןָאטנָא ןיא ,רעמיצ

 ,םייה רעד ןופ טימ ןעגנערב םירבח יד לייוו ,ףמאק ןרעווש ַא ןריפ ןפרַאד רימ

 עשיצוביק יד .טייקנייר וצ גנואיצַאב עליופ ַא ,סַאג רעשידיא ןוא לטעטש םעד ןופ

 טָאה יז יװ טקנוּפ ,תוליגר יד טָא ןעלצרָאװ יד טימ ןסיירסיוא ףרַאד גנוגעווַאב

 ןרעוװ טמיטשַאב ןלָאז ,ןטפַאשנגייא עקיד'תולג-שידיא ערעדנַא טלצרָאװעגסױא

 -ַאגפיוא יד טָא ןריפוצסיוא טייצ רערעגנעל ַא ףיוא םירבח עכעלטרָאװטנַארַאפ

 .ןרעוו טזעלעג לענש זומ עגַארפ יד .עב
 ,(1933 רעבָאטקָא 29 ,"טרָאװ סָאד;)

 רע ק ע 9 .מ ר " ד

 םיצוביק יד ןיא ןגַארפיסטייהטנוזעג

 "נָא יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ךיז ףיוא ןעיצ עכלעוו ,ןגָארפ עלַא ןופ

 "קרעמפיוא קיניײװ רעייז ןעמ טָאה ,ןלױּפ ןיא "ץולחה, ןופ ןצנַאטסניא עקידנריפ

 תורבח ןוא םירבח יד ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג ןגעוו עגַארפ רעד ןעקנָאשעג טײקמַאז

 ,םיצוביק יד ןיא

 עקיטייז ןָא ןרעוו טנוזעג בור יּפ לע ןגעלפ ןוא ןרעוו קנַארק ןגעלפ םיצולח

 ,ערעווש וצ ןייק ןעוועג טשינ רָאנ זיא קנערק יד ביוא ,טשינ ביוא ןוא .ףליה

 םעד ןגעו רע טגעלפ ןַאד ,לָאטיּפש ןיא ןייג טזומעג טָאה רע רעכלעוו בילוצ

 ,גייווש ַא ןכַאמ
 ןַא ןעמוקעגרָאפ ענַארפ רעד ןיא ךיוא זיא רעבָא טייצ רעסיוועג ַא טייז

 "עמ יד ןוא סמוירָאטַאנַאס יד ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז סע .ןרעסעב םוצ גנורעדנע

 .זכרמ םייב גנולײטּפָא עשיגיציד

 ! תואירב תקלחמ רעד רַאפ ןעייטש ןבַאגפיוא עכלעוו

 "עג םעד ןוא םיצוביק יד ןיא בצמ ןשינעיגיה-רַאטינַאס םעד ןשרָאפסױא .1

 יד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,תוצולח ןוא םיצולח יד ןופ דנַאטשוצ-סטייהטנוז

 ,םיצוביק
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 -לעוו ,רעטסרעפ .רד 'ח םעד ןדַאלעגנייא זכרמ רעד טָאה קעווצ םעד וצ

 -רַאטינַאס ןיא ייז טריאורטסניא ןוא "ץולחה, ןופ םיצוביק ייר ַא טכוזַאב טָאה רעכ
 -יק עלַא וצ ןרעוו טקישעגרעדנַאנופ ןכיג ןיא טעװ םעד ץוח ַא ;ןגָארפ עשינעיגיה
 ,בצמ ןשינעיגיה-רַאטינַאס רעייז ןכַאמ רָאלק ףרַאד רעכלעוו ,ןגיובגערפ ַא םיצוב
 -ייוו ריא ןטכיר תואירב תקלחמ יד טעוװ ,תועידי ענעמוקַאב יד ןופ ךמס ן'פיוא
 ,טעברַא עקידרעט

 םעד ןגעוו .םיצוביק יד רַאפ ףליה עשיניצידעמ עלַאקָאל יד ןריזינַאגרָא .2
 קיטייצכיילג ;םיריױטקָאד ערעדנוזַאב טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפעג ןיוש ןרעוו

 ןרַאטינַאס רַאפ ןסרוק ןריזינַאגרָא וצ ןרָאװעג טגַארטּפױאַאב ןַאמרעב .רד 'ח זיא
 ,סנירעגעלפ ןוא

 ,םיצולח עכַאװש ןוא עקנַארק רַאפ הארבה יתב רעביא טכיזפיוא יד ןבָאה 3
 יד ,המודכו עיצַאװרעסבָא רעשיניצידעמ ַא ןיא ךיז ןקיטיונ עכלעוו ,עכלעזא רַאפ

 ןטיהֹרַאפ םייב לָאר עקיטכיוו רעייז ַא ןליּפש וצ ןעמוקסיוא טעװ הארבה יתב
 רעד קיטעט ןיוש זיא גָאט ןקיטנייה םייב ,םיצולח יד ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג םעד
 ןענעז'ס .(עשרַאװ ייב) ווָאפעזוי ןיא ;(ענװָאר ייב) ווַאטסָאװָאנ ןיא הארבה תיב
 ןריזילַאנָאיצַאר .ענליוו ייב הארבה תיב ןטירד ַא ןענעפע וצ ידכב ןעלטימ קיטיונ
 םיצוביק יד ןיא ןפערט רימ עכלעוו ,קנערק ךס ַא .םיצוביק יד ןיא גנורענרעד יד
 ,גנורענרעד רעקיסעמקעווצ טשינ ךרוד טכַאזרוארַאפ ןענעז

 יד ןרעוו טלעטשעג ךעלטייד ןוא רָאלק לָאמ עלַא רַאפ לָאמנייא זומ סע 4
 ןופ סיורג יד ,הריד רענעקורט ַא ןיא ןעניפעג ךיז זומ ץוביק ַא --- גנורעדָאפ

 ,טלייצ ץוביק רעד עכלעוו ,רעדילגטימ לָאצ רעד ןכערּפשטנַא לָאז רעכלעוו

 זיא ,גנורענרעד רעלענָאיצַאר ןופ ,ףליה רעשיניצידעמ ןופ עגַארפ יד ביוא
 -רעטנוא ןוא ףליה רעד ןופ קיגנעהּפָא סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיא רעכלעוו ןינע ןַא
 ןצנַאגניא עגַארפ-הריד יד זיא ,(תואירב תקלחמ רעד ךרוד) זכרמ ןופ גנוציטש
 "עבסיוא תוחוכ ענעגייא ענייז טימ סָאד זומ רע ,ץוביק םענופ קיגנעהּפָא ןיילַא
 ,רעסעב ץלַא רעכיג סָאװ ןוא ,ןרעס

 -וצנֲא קיצניוװ טשינ ןעמוקסיוא טעװ זכרמ םייב תואירב תקלחמ רעד
 םענעפרָאװעגנָא-ָאד םעד ןליפרעד זייוולייט שטָאכ טעװ יז זיב ךיז ןעגנערטש
 רעבָא תואירב תקלחמ רעד ןופ גנוטייל יד .ןעגנורעסעבסיוא עדנעגנירד ןופ ןַאלּפ
 ,ןטייקכעלגעמ ןוא תוחוכ עריא ןיא טביולג יז ;טעברַא וצ ןליוו טימ לופ זיא
 -רַאפ עקיטיונ יד ןפערטנָא יז טעװ טעברַא ריא ןיא זַא ,יאנת םעד ייב רעבָא
 דצמ ןוא טייז ןייא ןופ "ץולחה; זכרמ םעד דצמ גנוציטשרעטנוא ןוא שינדנעטש
 ,טייז רערעדנַא רעד ןופ םיצוביק יד ןיא םירבח יד

 ןלעװ ,טגייצרעביא ףיט ךיא ןיב ,ןַאד ,ןייז שינדנעטשרַאפ עקיזָאד יד טעוו
 וצ םיצוביק ערעזנוא ןופ דנַאטשוצ-טייהטנוזעג םעד ןריפרעד ןכיגניא רָאג רימ
 רעצנַאג רעד רַאפ דיירפ ַא ןוא הכרב לזמ ַא ןייז טעװ סָאד זַא ,הגרדמ ַאזַא
 ,גנוגעווַאב

 ,(1934 רַאונַאי 26 ,"טרָאװ סָאד)
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 יקסניש טשע9על בקעי

 "ץולחה , ןופ לָאר עקידנריזינָאיצולָאװער יד

 "ריפסיוא יד ָאד ןלייצרעד וצ עבַאגפיוא רעזנוא ןיא ןײרַא טשינ טייג'ס
 טעמכ גנוטײרּפשרַאפ ןוא גנולקיװטנַא ןייז ןוא "ץולחה, םענופ עטכישעג עכעל

 ףיוא ןטלַאהרַאפ ץרוק רעייז רָאנ ךיז ןלעװ רימ ,לארשי תוצופת עלַא רעביא

 סעיציזַאּפ ןפַאש ןופ ןיז ןיא רעדנעל"תולג יד ןיא "ץולחה, םענופ גנוקריוו רעד
 ןענעז ןדיא ןכלעוו ןיא ,ןגייווצ-טעברַא ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד רַאפ
 טרעװ םעד ןביוה ןופ טרּפ ןיא ךיוא ןוא ,טקילײטַאב ןעוועג טשינ לָאמנייק

 ,ןסַאמ עשידיא עטיירב ןופ ןגיוא יד ןיא טעברַא ןופ

 -ָאקע עשידיא, ןיא ןבירשעג טָאה טעברַא רעקיזָאד רעד ןופ רבחמ רעד
  סעדנגלָאֿפ (109 ,ז ,274 טפעה) 1928 ,?קימָאנ

 ןיא עלָאר עקידנריזינַאיצולַאװער ַא טליּפשעג טָאה "ץולחה; רעד זַא;
 -טעברַא םעד ןפַאשעג טָאה רע .טשינ קפס ןייק רָאג זיא ,ןבעל-טעברַא ןשידיא
 ןשטנעמ ןגנוי ןשיטַאבעלַאב ןשידיא םעד טריפעגסױרַא טָאה רע .םזילַאעדיא
 ףימ עשידיא סָאד טָאה רע ,רענייטש ןגָארט ןוא ץלָאה ןקַאה וצ סַאג ןיא

 טנפעעג טָאה רע סָאװ ,זיא רעקיטכיוו ליפ רעבָא ,ןטעברַא ךיק ןיא טלעטשעג
 ךיא ןייק ןיהואו ,ןקירבַאפ ךס ַא ןופ ןרעיט יד טנגוי רעשידיא רעד רַאפ
 "גייטש ןיא ,ןקַאטרַאט ןיא ,סעטוהזָאלג ןיא ,לגרה-תחסירד ןייק טַאהעג טשינ טָאה
 ןטלעז רעדָא טשינרָאג ןדיא ןבָאה ןקירבַאפ-לַאטעמ עסיורג ןיא .,ןעיײרעקַאה
 ןוא שיזיפ ןגיוט ןדיא זַא ,ןזיוורעד עטשרע יד ןבָאה םיצולח יד .,טעברַאעג
 עגנערטש ןרעדָאפ סָאװ ,עכלעזַא וצ ךיוא ןוא ןטעברַא עטסרעווש יד וצ שיכיסּפ
 טשרע םיצולח יד ךרוד ןבָאה ןטנַאקירבַאפ עסיורג עשידיא ךס ַא ,ןילּפיצסיד
 עשידיא ייז ייב ןטעברַא ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ,טעברַא רעשידיא טימ טנעקַאב ךיז

 "מוא טושּפ ןייווקיצנייא ןוא לעודיווידניא זיא ןלַאפ בור םעד ןיא .רעטעברַא
 ןויטקעלַאק םעד קנַאד ַא רָאנ ןוא טעברַא רעד וצ ןעמוקוצנָא ןעוועג ךעלגעמ

 -תוירחא ןויטקעלָאק רעייז קנַאד ַא ,טעברַא רעשיצולח רעד ןופ רעטקַארַאכ
 ענעי ןייז וצ רבוג ןרָאװעג ךעלגעמ זיא גנורעטסײגַאב-סטעברַא רעייז ,ליפעג

 רעטשרע רעד ןיא :געװ ןפיוא ןגעלעג ןענעז סָאװ ,רענייטש ןוא תועינמ ליפ
 "וועריר-טשינ ןוא טּפַאשטנייװעג-טשינ יד ,טייקכאווש עשיזיפ ענעגייא יד עייר
 לַאפ ןטסעב ןיא ,עויטַאגעג יד ,סנטייוצ ;טעברַא רעשיזיפיןייר ייב טייקיד
 עטצעל סָאד ןוא ;טעברַא רעשידיא וצ טנַאקירבַאפ ןופ גנואיצַאב עשיטּפעקס
 גנואיצַאב עשיטּפעקס יד ,לַאּפ ןטסעכ ןיא ,עכעלטנגייפ יד --- עטסקיטכיוװ סָאד ןוא
 ןיא טרָא ןַא ףיוא טנעדנעטערּפ ןשידיא םוצ רעטעברַא ןשידיא-טשינ םענופ
 ןלַאפ ךס א ןיא .ןעזעג טשיג לָאמניק םיא טָאה ןעמ ואו ,קירבַאפ רעד
 יד טריפעגסױא ןקירבַאּפ עסיױרג ןופ ןפיוה יד ףיוא םיצולח יד ןבָאה
 דיב ,םישדח עגנַאל טעברַא עטלָאצַאב-טסגרע יד ,עטסקיצומש ןוא עטסרעווש
 יד ןופ ץרא-ךרד םעד ןוא תיבה-לעב םעד ןופ יורטוצ םעד ןענואוועג ןבָאה יז
 "טשינ רעד ייב ןעמַאזקע םעד קידנטלַאהסױא טשרע ןוא ,ןגעלָאק עשידיא-טשינ
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 ןופ ריט יד טנפעעג ייז רַאפ ךיז טָאה ,ףיוה ןפיוא טעברַא רעטריציפילַאוװק
 ,"אפוג קירבַאפ רעד

 רָאלק זנוא טעװ עכלעוו ,עלעבַאט ַא ןעגנערב וצ טנַאסערעטניא זיא'ס
 -ָאיסעּפָארּפ רעד ףיוא טקריוועג טָאה ןליוּפ ןיא "ץולחה , רעד יו ןרירטסוליא

 רעדניק ןגױצעגנײרַא טָאה רע יו ןוא רעטעברַא עשידיא ןופ רוטקורטס רעלענ
 ,טעברַא ןופ סעצָארּפ ןיא ןזיירק עכעלרעגריבניילק ןופ

 .1 על עבַאט

 ןעמוקנַא רעייז רַאפ ןליוּפ ןיא םעקינצוביק יד ןופ גנוקיטפעשַאב יד

0 

)2 

63 

4 

5 

 ,(: םיצוביק יד ןיא
 ,סבַא גנוקיטפעשאב

 288 טעברַאעג טינרָאג

 222 ךיײלקַאב ייב טעברַאעג

 884 ץלָאה ןוא יוב ייב טעברַאעג

 13 ןכַאפ ענעדישרַאפ ייב

 26 טעברַא עצרַאוװש

 13 ןעמַאזוצ

90 

28,2 

20: 

19 

141 

56 

100 

 ןטעברַא עכלעוו ייב ןזייוו זנוא טעװ עכלעוו ,עלעבַאט עטייווצ ַא זיא טָא ןוא

 1935 ,רעבָאטקָא ןט1 ןופ) רָאי ןייא ןופ ךשמ ןיא ןבָאה סעקינצוביק עבלעז יד
 םורַא) ןדליג ןָאילימ יירד וצ בורק טנידרַאפ (1926 ,רעבמעטּפעס ןט20 ןזיב
 ,(סרוק ןקידטלָאמעד םעד טיול רעלָאד 0

 .2 צלע בַאט

 .(+ סעירָאגעטַאקיטעברַא יד טיול סעקינצוביק יד ןופ תוטנכהיןיול יד

41 

6 

63 

6 

5 

6 

0 

6 

 עמוס עטולָאסבַא עירָאגעטַאק-טעברא

 (ןדליג ןיא) טלעג

 2808+,ס50 טעברַא עצרַאװש

 6,09,/1 טעברַא-קירבַאפ

 280+ס8 ןקַאטרַאט

 2298,6+2 טסניד-בוטש

 20,006 יירעטסוש ןוא יירעדיינש

 261 ײרעלָאטס ןוא טעברַא-יוב

 71,527 יירענטרעג ןוא טפַאשטריװדנַאל
 1254 תוכאלמ ענעדישרַאפ

 2/8:041 ןעמַאזוצ
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108 

15 
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6 

24 

47 
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 ,12 ףד ,'ב תרבוח ,םירּפסמב הרשכהה ,ןלוּפב "ץולחה, תורדתסה (}
 ,ןטרָאד 2
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 טנעצָארּפ 40 םורַא זַא ,לכ-םדוק ,זנוא ןזייו סעלעבַאט ייווצ עקיזָאד יד
 ייז ואוו ,סעילימַאפ עכעלרעגריבניילק ןופ ןעמוקעג ןענייז ןליוּפ ןיא םיצולח ןופ

 םָארק א ןענעפע ןוא הנותה רעד ףיוא ןטרַאװ ןוא ןציז ןרָאי עגידרעירפ ןגעלפ

 ,עטעקנַא-טנגוי ַא ןופ ןטַאטיצ רַאּפ א ,םידירי יד ףיוא ןרָאפמורַא ןזָאל ךיז רעדָא
 -סיטַאטס-שימָאנָאקע רעד ןופ ןרָאװשג טריפעגכרוד ,1927 ,רעטניוו זיא עכלעוו
 וצ טנגי רעד ןופ גנומיטש יד ןוייו זנוא ןלעוו ,ָאוװיי ןופ עיצקעס רעשיט
 גנוגעוַאב עשיצולח יד העּפשה עקידלאווג ַא רַאפ סָאװ ןוא ןליוּפ ןיא טייצ רענעי

 "קריוו רעד ןיא ,ןויירק עכעלרעגריכניילק יד ןופ טנגוי רעד ףיוא טָאהעג טָאה
 ,טַאירַאטעלָארּפ ןלעיצנעטָאּפ םעד ףיוא --- טייקכעל

 :טנעדנַאּפסערָאק רעד ןבירשעג טָאה (עינרעבוג רענילבול) שוועכיב ןופ

 רעבירעד זיא ןעמ ,ויטקעפסרעפ םוש ןייק ךיז רַאפ טינ טעז טנגוי יד;
 ,עויטיזָאּפ ַא רעייז זיא טעברַא וצ טנגוי רעד ןופ גנואיצַאב יד ,ןגָאלשעגרעדינ
 עכעלרעגריב ןופ טייל עגנוי עשידיא ליפ ןבָאה ץוביק ןופ ץנעטסיזקצ רעד תעב
 ,"טעברא רעד ליב ןפלָאהעג קיליוויירפ ןזיירק

 ;:ןבירשעג טנעדנַאּפסערָאק רעד טָאה (?וועיאװ רעשזדָאל) וועיעלוס ןופ
 טנעצָארּפ קיצנייג עצנַאג ןרעדנאווצסיא טבערטש טנגוי עצנַאג יד;

 ןטַאקיפיטרעס לָאצ רעניילק רעד רעביא ,לארשי ץרא ןייק ןייז וצ הלוע טבערטש

 םוצ ןוליפַא ןרירגימע וצ לייוורעד טיירג זיא ןעמ ןוא עניילק ַא גנונעפָאה יד זיא
 ,"טוילָאּפ-םורד רעדָא -ןופצ

 :ןבירשעג טָאה (ןילָאװ) ןישטוט ןופ טנעדנָאּפסערָאק רעד
 עקַאט ןוא "ץולחהע םעד קנַאד א ,טנגוי יד זיא גנונעּפָאה ןוא טסיירט ןייא,

 רעדנַא ןַא רָאג ןעמוקַאב טנגו יד טָאה עגאל רעטכעלש רעד רעביא ךיוא
 (.?טעברַא וצ גנואיצַאב

 יד ןיא ןסָאגעגנײרַא ךיז טָאה עכלעוו ,טנגוי עשיתיבהילעב עקיזָאד יד טָא
 רעקיטסייג רעד ןיא לָאר עסיורג ַא רָאג טליּפשעג טָאה ,"ץולחה, םעד ןופ ןעייר

 ןשידיא ןרעסערג א ךיז טימ טכַארבעג טָאה יז ,רעדילגטימ יד ןופ גנואיצרעד
 טימ ךיוא ןוא הרות טימ ןדָאלעגנָא רעמ ןעמוקעג זיא ,ןסיוו ןופ שזַאגַאב
 זיא םזילַאעדיא-טעברַא ןוא טלוק-טעברַא ןופ טרפ ןיא ןוא ,תועידי ענײמעגלַא
 רעד ןופ ןעמוקעג ןיא סָאװ ,טנגוי רעד ןופ ןענַאטשעגּפָא טינ טולָאסבָא יז
 יד ןופ עכעלטנגוי יד ןענייז לָאמטּפָא ,הביבס-רעטעברַא ןוא רעשיכאלמ-לעב
 םייב רעקיד'תונשקע ןוא רעשיטַאנַאפ ליפ וליֿפַא ןעוועג ןזיירק עכעלרעגריב

 ,םירדג ןוא םיגייס עלַא טימ *ץולחה. ןופ םארגָארּפ ןצנַאג םעד ןריפכרוד

 זַא ,רעטייו ןעעז רימ -- סעלעבַאט יד ןופ זילַאנַא םעד ןצעזרָאפ רימָאל

 ,יירעדיינש ןופ ןעמוקעג זיא טנגוי-"ץולחח; רעד ןופ טנעצָארּפ קיסיירד רעבירַא
 "רעביא ןוא ןטלופרעביא ךעלקערש ַא רעבָא ,ְךַאֹפ ןשידיא-לענָאיצידַארט ַא ןופ

 -ץרַאװש ייב ,ץנערוקנַאק-טעברַא טימ ןכל ןוא תוחוכ-טעברַא טימ םענעדָאלעג
 ןייק ,טנעצַארּפ ףניפ ןופ רעמ לטיבַא רָאנ ןעמונרַאפ ןעוועג רעירפ ןענייז טיײברַא
 רעטעברַא עשידיא ןייק ,רעטעברא עכעלטּפַאשטריװדנַאל ןייק ,רעטעברַא-קירבַאפ

 1928 ,"קימָאנָאקע עשידײ, ןופ ןעמונעג ןענעז ןטַאטיצ עטכַארבעג ָאד עלַא
 100 / ,3--4 טפעה
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 רעטייווצ רעד ףיוא קילב ַא רימ ןפרַאװ .ךעלדיימ-טסניד ןייק ןוא ןקַאטרַאט ייב
 לטרעפ ַא .ןבירטרעביא טשינ זיא עיצולָאװער טרָאװ סָאד זַא ,רימ ןעעז ,עלעבַאט

 רעכעה ;טעברַא-קירבַאפ ייב טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז סעקינ-'הרשכה יד ןופ
 ןעוועג ןענייז טנצצָארּפ 10 רעכעה :;טעברַא-ץרַאװש רערעווש ייב לטרעפ ַא
 ייב ָאזלַא ,ןקַאטרַאט ןיא טעברַאעג ןבָאה טנעצָארּפ 12 טעמכ ; ךעלדיימ-טסניד
 ,טעברַא רערעווש רָאג

 ענייז ףיוא רָאנ טקריוועג טָאה "ץולחה; רעד זַא ,ןעמעננָא טינ ףרַאד ןעמ
 "ירעּפ יד -- ערעטיירב ַא ךס ַא ,ךס ַא ןעוועג זיא העּפשה ןייז --- רעדילגטימ
 -ערגַאב רעד קנַאד ַא ,ןרָאי עטצעל יד טָאה ןעמ רָאנ ,סיורג ןעוועג זיא עירעפ
 ןיא .רעדילגטימ ןופ םָארטשוצ םעד ןטלַאהעגנייא ,ןטַאקיפיטרעס לָאצ רעטצענ

 90 רעדָא 80 רעכעה ןופ ןענַאטשַאב "ץולחה, רעד זיא ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד
 רעווש רָאג ךיז ללכב זיא הרשכה רעד ןָא ןוא .טנגוי רעכעלרעגריב ןופ טנעצָארּפ

 ,לארשי ץרא ןייק טנגוי רעשידיא-שטייד רעד ןופ גנורעדנַאװניײא יד ןלעטשוצרָאפ

 ("תורדתסה טרעדנוהרָאי לטרעפ א?)



 ןדַאפעג ןוא ןעגנורעטש ןגעק

 ןוָאסָאלק ןגעק ףמַאק רעד

 טנַאנ סָאװ טייקיאור יד .א

 ,טייז ריא ףיוא ויא ןוחצנ רעד ןוא -- תוכלמ ןופ חוכ רעד זיא סיורג

 רעטעברַא עשידיא ןביורַאב וצ ןַאלּפ רעקיד'תועשר רעטכַאדטרַאפ-םייהעג רעד
 "כרוד ןרָאװעג זיא ,ליומ םענופ טיורב לקיטש סָאד --- ןדיא ןענעז ייז לייוו ---

 רָאי עקידכעלייק ןביז ךָאנ ץוביק ןופ טעברא יד ןסירעגסױרַא טָאה'מ (+*,טריפעג
 ,עיגַאװערָאה רערעווש ןופ

 "בר םע; ןַא וצ ,םלוע ןטקַאּפעגרעביא ןַא וצ טניואוועג ןעוועג ןענעז רימ
 טלמוט סע ,קיאור -- ליטש זיא רעמיצ-סע ןיא .עניילק ַא החּפשמ יד זיא טציא
 ענײמעגלַא עטלופרעביא יד ָאטשינ ,לָאמַא יװ קידעבעל ױזַא טשינ ןיוש ךיז
 ,ןעגנולמַאזרַאפ

 םירבא -- םירבא .רעקיטש ףיוא טלַאפעצ ףוג רעקידעבעל רעסיורג רעד
 .רעצעלּפ-טעברַא עייג ףיוא ךיז ןטײרּפשעצ םירבח יד .םיא ןופ ּפָא ךיז ןסייר
 ; ןענופעג -- ןשינעכוז ןוא ןרעטשינ ךס א ךָאנ --- תורצ טימ םיוק טָאה'מ סָאװ
 --- ןפרָאװרַאפ טרעוו'מ ; ךיז טרָאפעצ ןעמ ,ןטרָאד --- הגולפ ַא ,ָאד -- הגולפ ַא

 רעד רעווש וזיא'ס .,ץרַאה םייב יוזא טגָאג'ס ,ןקע ענעדיײשרַאפ ןיא טלגָאװרַאפ
 ןענעגעזעג סָאד ענמוס ןוא ךעלנייּפ זיא'ס ,דײשּפָא

 תהונש קש .ב

 סעיציזָאּפ יד זנוא ןופ ןסיײרוצסױרַא טגיײלרַאפ ךיז ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ יד
 "נייא ייז ךיז טָאה'ס ןוא טרעקעג ןטלעוװ ןבָאה ייז ,ןרָאטקעס עטַאװירּפ יד ןיא
 ,ןייר-ןדיא טציא זיא טעװעצַארּפעג ןבָאה רימ ואוו ײרעקַאהנייטש יד ,ןבעגעג
 -רַאפ זנוא טָאה'מ תעב ,גָאט ןקיבלעזמעד ןיא רעבָא ; טנעצָארּפ טרעדנוה טעמכ
 רעד ייב גנוקיטפעשַאב ןענופעג רימ ןבָאה ,יירעקַאהניטש רעד ןופ ןבירט
 זנוא טָאה'מ !טקַאפ ַא זיא'ס רעבָא ,םיוק ךיז טביולג'ס .אפוג טעטילַאּפיצינומ
 ,רעטסנעפ םעד ךרוד ןסירעגניירַא ךיז רימ ןבָאה ,ריט רעד ךרוד טגָאירַאפ

 ?ןעשעג סע זיא יו
 גנורעקלעפַאב יד טרעײטשַאב טָאה יז ,יײסָאש ַא טיוב ענימג עקיטרָא יד

 רעד ןופ םירבח יד טגָאזעגּפָא ןעמ טָאה גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןופ קורד ןרעטנוא (*
 ,וָאסָאלק ןיא יירעקַאהניײטש
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 םיטַאבעלַאב עשידיא יד ןבָאה .טלעג טימ ןזיילסיוא ןָאק'מ סָאװ ,געט-טעברַא טימ
 ןלעוװ ייז זַא ,ןדלָאמעג ןבָאה ייז :שיקרעט ףיוא ןָאטעגּפָא ריא ןעיירעגעז יד ןֹופ
 !ןגָארקעג רימ ןבָאה טעברַא יד ןוא ,שממ -- הכאלמ טימ רעייטש םעד ןלָאצַאב
 ןּפעלש וצ גייצעג-רעּפַאלק רעייז טימ טזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה םירוחב קיצנַאװצ
 ,געוו םעד ןכיילגסיוא ןוא רעבירג ןבָארג ,רענייטש ןוא דמַאז

 רעשידיא ַאזַא ףיוא .הזגור ןופ ךיז רעסיוא ןעוועג זיא טַארטסיגַאמ רעד
 ,ןייג !ענימג רעד ייב טקיטפעשַאב ןדיא :טכירעג טשינ ךיז ןעמ טָאה הּפצוח
 ! ןגייוושרַאפ טשינ סע רָאט'מ

 תליחת .ןרָאי יד ןייגרעד וצ זנוא טגײלרַאפ ךיז ןבָאה ןרָאטקעּפסניא יד

 טשינ זנוא ףרַאד'ס ,ךרּפ תדובע ןַא זיא'ס זַא ,זנוא טימ ט'הנעט'עגנייא ייז ןבָאה
 ןביירט ,ן'המכח ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה םעדכָאנ .טשינ טניול'ס ןוא ןײטשנָא
 "טוג םעד ןיא -- "רענעלּפ ענעטלָאשרַאפ, ערעייז ןוא ןדיא רעביא תונציל

 -'רַאפ ןענייז רימ .סעקנַאב ןטיוט ַא יו ןפלָאהעג טָאה'ס רעבָא .חסונ ןטנַאקַאב
 ,ןטערטּפָא טשינ ןלעוו רימ ,טנשקע

 רעמיטנגייא יד טגיילעגרָאפ ןבָאה ייז .טשינ ןעור לארשי יררוצ יד רעבָא
 טשינ ןלָאצּפָא םיא טעוו'מ ביוא ,רעייטש םעד ןריצודער וצ ןעיירעגעז יד ןופ
 ,ןפלָאהעג טשינ טָאה לציּפש סָאד ןעוו ןוא .שממ ףסכ ןיא רָאנ ,ףסכ הוש ןיא
 זַא ,הריזג ַא סױרַא זיא'ס :לטימ ןטערקנָאק רעמ ַא וצ ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה

 טלָאצַאב ןגירק םירבח ערעזנוא ןלעװ גָאט-טעברַא ןקידהעש טכַא ןַא רַאפ
 ,לטירד ַא רַאפ יו רעמ טשינ

 -טכַאמ יד ,ןַאלּפ ןשינָאלװייט רעייז טריפעגכרוד ייז ןבָאה לָאמ סָאד
 ךָאנ זיא ןובשח רעד ?גנַאל יװ זיב ."ןוחצנ; ַא ךָאנ ןטלַאהענּפָא ןבָאה ןענַאגרָא
 ,טקידנערַאפ טשינ

 ּפיצנירּפ םעד יירטעג ןביילב .ג

 סױרַא ךיז טשטילג ןדָאב רעד זַא ,רערָאלק זנוא ייב ןרָאװעג זיא גָאט ןדעי
 -ַאב עלַא ףיוא טקוקעג טשינ זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ .סיפ יד רעטנוא ןוּפ
 .םירבח ערעזנוא עלַא טימ ָאד ןביילב וצ תלוכיב ןייז טשינ רימ ןלעוו ןעגנואימ

 -ץעגרע "?עקיטיינמוא; יד ןענעדרָאוצניײא ןבייהנָא סנטײצַאב ,ןכנ ,ףרַאד'מ
 ןעלטימ -- ןוא טײקיזָאלטעברַא ,סיזירק ?ןוייווַאב סע רימ ןלעװ ;שרעדנַא
 . . . ָאטשינ ןענייז

 לָאז'מ זַא ,םיצולח יד ןופ םיבורק דצמ תוצע ןעגנַאגרעד זנוא וצ ןענייז'ס

 רעבָא ; םיצוביק עיינ ןייק ןעניפעג טשינ טעוו'מ ביוא ,םיײהַא ןייג ןזָאל םירבח יד
 ןליפַא ייז טָאה'מ ,גנַאלקּפָא םוש ןייק ןפורעגסיורַא טשינ ןבָאה דייר עקיזָאד יד
 .ןעלדנַאהַאב וצ טכַארבעג טשינ

 ןייא .גנוזייל ַאזַא רַאפ ןעמיטש וצ ץרַאה ןייק טַאהעג טשינ טָאה רענייק
 טָאה'מ סָאװ ,ּפיצנירּפ ַא :ןכעלטיא ייב טריזילַאטסירקסיױא ךיז טָאה קנַאדעג
 טָאה'ס ןבלעוו ףיוא ,לעטשנייא ןַא ,ןדייל ןוא טפַאשביל טימ טעוװָאכעג גנַאל ןרָאי

 רעד ןופ ןינק רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ןוא תונשקע טימ ןבעל רעזנוא טריזַאב ךיז
 רימ ןלָאז -- טיײקנטלַאהעגסיוא ןוא סיילפ ,ץוביק ,טעברַא --- גנוגעווַאב רעצנַאג
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 ןלעוו ?ָאפוג ךיז יירטמוא ןרעוו ווָאסָאלק טעוװ ?ּפיצנירּפ ןקיזָאד םעד ןטַאררַאפ

 ?ןענייז רימ סָאװ סָאד ןייז וצ ןרעהפיוא רימ
 רעקידרעטַאלּפ רעד .ןעור טזָאלעג טשינ זנוא טָאה הבשחמ עקיזָאד יד

 עיינ ןכוז וצ טרילומיטס ןוא טרעטנומעג זנוא טָאה חנכס יד ןדיימוצסיוא רעגַאב

 גנוגנערטשנָא יד : ץלָאטש טימ ןענעכיײצרַאפ טציא ןענָאק רימ ; רעצעלּפ-טעברַא
 ןזיװַאב רימ ןבָאה ףליה רעקיטייז םוש ןָא ,גלָאפרעד טימ ןרָאװעג טניורקעג זיא

 ,םיצולח קיסיירד טרעדנוה רעצעלּפ-טעברַא ענעדיײשרַאפ ןיא ןענעדרָאוצנייא
 עשטלעפ ,קיפָאט ,דָארגעשאמָאט ; תוגולפ עטלַא יד --- ןישָארק ןוא ץיװָארבמָאד

 ,וָאסָאלק תולג ןופ ןגיײװצּפָא יד ןענעז עלַא ייז --- תוגולּפ עייג יד --- עברעוו ןוא
 םענעטינשרַאפ ןיא טשלעפעג טשינ ןבָאה רימ .םייהַא ןעגנַאגעג טשינ זיא רענייק

 ,דגוב

 טנַאח"רעדורב ַא .ד

 ביוא :סולשַאב רעקיטייצ ןוא רערָאלק ַא רעבָא רעמוטש ַא ןעוועג זיא'ס

 ןעמ טעוװ -- טנגעג רעד ןיא רעצעלּפ עייג ןייק ןעניפעג טשינ הלילח ןלעװ רימ

 ,געוו רעזנוא ןייז ךישממ ןלעוװ רימ ןוא ,ןיירַא םיקחרמ יד ןיא ןזָאל ךיז
 ,םיצוביק עטייוו יד וצ ווירב --- ביוט ס'חנ יו --- טקישעגסױרַא ןכָאה רימ

 ערעזנוא ןעמענוצפיוא תלוכיב ןייז ייז ןלעוו רשפא ,"יח-לת; ןוא "הירחש, וצ
 רעייא ןעמוקַאב ןבָאה רימ, : רעפטנע ןַא ןטלַאהרעד רימ ןבָאה דלַאב ,ןשטנעמ

 "רַאפ ַא ןפורעגפיונוצ ןבָאה ריִמ ,טלסיירטעגפיוא זנוא ןבָאה תועידי יד .ווירב
 "טעברַא רעד ןופ ןעזעגּפָא --- ןרָאװעג ןטָאלשַאב קימיטשנייא זיא'ס ןוא ,גנולמַאז
 רעזנוא ןענעפע וצ -- אבהל ףיוא ןטכיזסיוא עקידלגיופ טשינ יד ןוא טייקיזָאל

 ויא סע יװ ייז ןלעװ רימ .ןעמוק ייז ןלָאז ,וָאסָאלק ןופ םירבח יד רַאפ ץוביק

 ."ןענעדרָאנײא
 ןשיצולח ןטימ טכױהַאב ,רעפטנע רעקיבלעז רעד -- םיצוביק עדייב ןופ

 ,טסייג
 ! םירבח ,טשטנעבעג טייז

 הפוקת רעייג א ןופ לטווש ןפיוא .,ה

 סָאװ ,טקנוּפ ַא :ןרעװ בורח טשינ ןוא טזָאלרָאװרַאפ טשינ טעוװ ווָאסָאלק

 טימעג טכייל ַא טימ טשינ ןעמ ןָאק -- ןדייל ןוא ימ טימ ןברָאװרעד טָאה'מ
 "ּפַא טשינ ןָאק הלפעה ןוא הרובג ןיא טלקיוועגנייא זיא סָאװ טרָא ןַא ,ןזָאלרַאפ
 ףדנעטשמוא עלַא רעטנוא ןביײלב ָאד טעװ םיצולח עּפורג ַא .ןרעוו טקעמעג

 ,תונשקע רעד ןיא רעבָא ,ענעבילבעגרעביא יד רעביא ןרעיוה געט ערעווש םגה
 "רעכיז ַא ןוא עיטנַארַאג ַא ןטלַאהַאב זיא --- סולשַאב ןקיזָאד םעד טײלגַאב סָאוװ

 "םעז רובעי דע, ןטרַאװּפָא ןוא לגענ ןוא ןייצ טימ ןסייבנייא ךיז ןלעוו ריִמ ,טייק
 "טעברַא ןקיּפסיוא רָאנ ךיז ןלָאז ,ןדניװשרַאפ טעװ טייצ עטכעלש יד זיב --

 סעיציזָאּפ ערעזנוא ןברעוורעד קירוצ םערוטש טימ רימ ןלעוו ,ןטייקכעלגעמ

 ַא טעילט ץרַאה ןדעי ןיא ,ןטייצ עקילָאמַא יד ןיא יוװ יירעקַאהניטש רעד ןיא
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 טקנוּפ ץוביק רעסיורג ַא ןרעוװ טכירעגפיוא טעװ טרָא םעד ףיוא זַא ,גנונפָאה
 ,עפורג רעד ןופ ןרעק םענעבילבעג םעד טקיטומרעד ןביולג רעד ;לָאמַא יו

 ,טרעטנומ ןוא טרילומיטס
 טלייצ ,ןרָאװעג טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןענעז רימ סָאװ טקוקעג טשינ

 סָאװ רעבָא עגַארפ יד ;תושפנ טרעדנוה יירד ןוא תוגולפ טכַא ץוביק רעזנוא
 סָאװ ? טײקצנַאג ןוא טייהנייא ןייז ןטלַאהוצפיוא ױזַא יוװ : זיא זנוא רַאפ טייטש
 םענופ ןסיירּפָא טשינ ךיז ןלָאז ךעלעקשטיר עקידנפיולּפָא יד ידכ ןָאט ןעמ ףרַאד

 ןופ רעטקַארַאכ ןוא טסייג םעניא ןטלַאטשעג ךיז ןלָאז תוגולפ יד זַא ?ללַאװק

 -רַאפ רעלעיצעּפס ַא ףיוא ןרָאװעג טכַארטַאב זיא עגַארּפ עקיזָאד יד ? וװָאסָאלק
 ןלַארטנעצ ַא ץוביק ןיא ןלעטשוצנייא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .ץוביק ןופ גנולמַאז
 ,טפירשטייצ ַא ןבעגסיורַא : ןייטשַאב ןלעװ סעיצקנופ ענייז סָאװ ,טַאירַאטערקעס
 ,ןפערטנעמַאזוצ ןוא ןעגנוטַארַאכ ןריזינַאגרָא ,ווירב ,ןרַאלוקריצ ןקישרעדנַאנופ
 ןוא עשימָאנָאקע יד ןקרַאטשרַאפ .תוגולפ יד ןיא ןכוזַאנ ערעגנעל ןוא עטפָא
 עקיד'תופתושב ַא ןוא טקַאטנַאק ןרעגנע ןַא ןלעטשנייא ,ףליה עכעלטפַאשלעזעג

 ,תוגולפ יד ןופ טעברַאנעמַאזוצ

 טָאה סָאװ --- גנולמַאזרַאפ יד רעבָא ."םימשה ןמ, טשינ ןענעז ןסולשַאב יד

 -יּפסניא ןוא תובהלתה טימ ןעמונעגכרוד ןעוועג זיא -- תוטלחה יד ןעמונעגנָא

 םעיינ ַא ןופ טרובעג סָאד --- הריצי תעש ַא זיא'ס זַא ,טכודעג ךיז טָאה'ס ,עיצַאר
 ,סעדווירק ,גנורעטיברַאפ יד זַא ,ןליו רעד ןכעלטיא ייב ןעוועג זיא'ס ,וטפיוא
 -רַאפ ןעמ לָאז ,המשנ רעד ןיא ןבילקעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,קיטייוו ןוא רעצ רעד
 ןליטשנייא ךיז טעװ טימרעד .םישעמ עלופגנואווש עוויטקורטסנָאק ןיא ןעלדנַאװ
 ,ץרַאה םעניא טעוועשוב סָאװ ,םערוטש רעד

 ,גנולקיװטנַא רעיינ ַא ןופ לעווש םייב טייטש ווָאסָאלק

 ,(1931 ,ז"ט--ן"ט יידיתצה;)

 ןייט ש נז ַא ר יב צ

 טעברַא ףיוא טכער רעמוא

 ,רעטעברַא ןשידיא ןרַאפ טנָארפ א ךיז טיצ ןליוּפ זיב לארשי ץרא ןופ

 -- טכער עכעלשטנעמ ערַאטנעמעלע ןייז רַאפ ןטמשק וצ ןעגנואווצעג זיא סָאװ

 רעד קורדסיוא םוצ טמוק ןעמרָאֿפ ענעדיישרַאפ ןיא .טעברַא ףיוא טכער ןרַאפ

 םוטעמוא טשינ ןענעז ןטַאטלוװזער ןוא םענרַאפ ןייז סָאװ ,לגנַארעג רעקיזָאד

 רעשידיא רעד .רעקיבלעזרעד לַארעביא זיא רעטקַארַאכ עמַאס ןייז רעבָא ,ךיילג

 ַא טימ ןוא ,טעברַא ףיוא טכער ןייז רַאפ טפמעק לארשי ץרא ןיא רעטעברַא

 ןקיבלעזמעד רַאפ .עיציזָאּפ ךָאנ עיציזָאּפ טרענָארעד רע : גלָאפרעד ןסיוועג

 טקיטשרעד טרעוו סָאװ ,תולג ןיא רעטעברַא רעשידיא רעד ךיוא טפמעק טכער

 רעשידיא רעד ןופ ךַארקנעמַאזוצ רעד .תוכאלמ "עשידיא ,, יד ןופ תומא יד יד ןיא

 טעברַא ףיוא העיבת ןייז ןרעה ןזָאל וצ טייצ וצ טייצ ןופ םיא טגניווצ קימָאנָאקע
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 רעד ןיא ,זיא לגנַארעג ןייז ןופ אצוי לעוּפ רעד רעבָא .םויק ןכעלשטנעמ ןוא
 ,קיטשינ ,קידכעבעג ,הרוש רעטשרעטנוא

 ןַא וצ וצ ךיז טיירג סָאװ ןַאמרעגנוי רעשידיא רעד -- ץולח רעד ךיוא

 "רַאש ַא ןיא ןוא רעטּפָא עקַאט ןוא ןָא ךיז טסיוטש -- דנַאל ןיא ןבעל-טעברַא
 ןקיד'תודוסי ןקיזָאד םעד טימ רעטעברַא רעשידיא רעד יוו םרָאפ רערעפ
 ,םעלבָארּפ

 רעכלעוו ןיא ,םַאר רעגנע רעד ןופ ןסײרוצסױרַא ךיז טגָאװ ץולח רעד לייוו
 ןעגנירדוצניירא ןוא ,ןכַאפ עלענָאיצידַארט עשידיא יד טרירטנעצנָאק ןענייז'ס
 ןייק טַאהעג טשינ לָאמנייק טָאה דיא ןייק ואוו ,ןגייווצ-ריצודָארּפ ענױזַא ןיא
 ,טירטוצ

 ןטבמ, רעטעברַא ןייק טשינ זיא ץולח רעד סָאװ ,טקַאפ םצע רעד ךיוא
 יװ טניד אפוג סָאד -- רעטעברַא ןַא ןופ ןוז ַא טשינ בור יּפ לע ןוא "הדילמו
 ,טעברַא ףיוא טכער ןייז ןגערפּפָא לָאז'מ דיירסיוא רעטוג ַא

 ןופ ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא גנוגעװַאב רעזנוא זיא קירוצ טייצ ַא טימ
 םירבח ערעזנוא ןקיטייזַאב וצ וואורפ ַא טכַאמעג טָאה'מ .,*עװָאסָאלק הריזג, רעד
 ןפמעקַאב טשרמולכמ ףרַאד'מ :ןעוועג ןיא דיירסיוא רעד .טעברַא רעד ןופ
 ,עזָאלטעברַא עקיטרָא יד ןופ ןסערעטניא יד ןקידײטרַאפ ןוא טײקיזָאלטעברַא

 ,"ףדמערפ /, ןענייז םיצולח יד : טלעפעגסיוא טשינ ןבָאה םיצורית עליופ ןייק

 ןקיטרָא םעד סױרַא ןסיוטש ייז ןוא ןלוּפ ןקע עלַא ןופ ןפָאלעגנָא ןענייז יז

 ןענעז ייז לייוו ,טעברַא ןיא טשינ ירמגל ךיז ןקיטיוג ,םיצולח יד ,ייז .רעטעברַא
 ןיא רעגניפ ַא טקנוטעגנייא טשינ לָאמנייק ןבָאה ןוא רעדניק *עשיטַאבעלַאב;
 רעדנַא ןייק ךָאד טָאה ,ךעבענ ,רעטעברַא רעשידיא-טשינ רעד .רעסַאװ ןטלַאק
 ףיז ןָאק ץולח רעד רעבָא ,עצַארּפ ןייז ןופ הנויח ןייז ןעיצ זומ רע .טשינ הרירב
 .רע יו לרעמערק ַא ןרעװ ןוא עמַאמ-עטַאט וצ ,לטעטש ןייז וצ ,םייהַא ןרעקמוא
 ;אנד תמדקמ הכאלמ *עשייוג, ַא רָאנ *עשידיא , ןייק טשיג זיא יירעקַאהנײטש
 טשינ ןענייז סָאװ ,רעצעלּפ-טעכרַא עניוזא ןיא ןיירַא ךיז טשטעווק דיא רעד
 ,ענייז

 "עמוא ןעמ טרעה --- סעיצַאירַאװ ענעדיײשרַאפ טימ --- ןומוּפ ןקיזָאד םעד
 דָארג ןעייטש ףמַאק ןקיזָאד םעד ןופ שארב זַא ,טפערט'ס .לָאמ עלַא ןוא םוט

 "יטסניא-גנוריגער עוויטַארטסינימדַא אקווד טשינ ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ
 ןופ טכער םעד ןגעק ףמַאק ןקיליײה ןקיזָאד םעד ֹוא ,טריסַאּפ סע ןוא .סעיצוט
 ןעײטרַאּפ עשידיא ,ןדיא אקווד ןזָאלבעצ ןוא ןָא ןריפ טעברַא ףיוא "ץולחה;
 ץרא ןַא זיולב טשינ זיא (* *עיצקַארֿפ, יד .עשיטסיניצ-יטנַא ,ךיז טייטשרַאפ
 סָאװ ,תולג ןיא ךיוא *ןרענַאיצקַארפ/, ןַארַאֿפ ןענעז'ס ,גנוניישרעד עקיד'לארשי
 "ןייזטסואווַאב ןטלקנוטרַאפ םעד; ןרעלקוצפיוא טכילפ עקיליײה ַא רַאפ ןטכַארטַאב
 רעטעברַא רעשידיא רעד :ןענערָאװ םיא ןוא רעטעברַא ןשידיא-טשינ םעד ןופ
 ! ךיד ףיוא טייג

 עקיזָאד יד ןייא ךיז טלקיוו -- לארשי ץרא ןיא יו טקנוּפ -- תולג ןיא

 ל"א ןיא טרַאּפ עשיטסינומָאק יד (*
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 ןרַאפ גרָאז ערַאטינַאמוה עטשרמולכמ ַא ןיא ,השודק ןופ לטנַאמ ַא ןיא המחלמ

 םיא טסיוטש סָאװ ןדמערפ ןרַאפ ןצישַאב ףרַאד'מ ןעמעו רעטעברַא ןקיטרָא
 ,סעיציזָאּפ ענייז ןופ סױרַא

 יװ ןסייוו ערעזנוא םיצוביק יד : טייקנדירפוצ טימ ןלעטשטסעפ ףרַאד ןעמ
 יד ןופ ךעלעדייר יד ןיא ץנעדנעט ענעגרָאברַאפ עקיטכיר יד ןקעלּפטנַא וצ
 ןוא ןלעטשוצנגעקטנַא ךיז יוװ ןסייוו ייז ,ייז ןגעק ךיז ןטסעמרַאפ סָאװ עלַא
 יד ןוא טקניטסניא-סנבעל רעטנוזעג רעד .תונשקע ןוא טומ גונעג ןזײװסױרַא
 חוכ ייז טיג -- טעברַא ךרוד ןברָאװרעד ןבָאה ייז סָאװ -- תובישח עכעלשטנעמ

 בילוצ ןטערטּפָא טשינ ןוא ףירגנָא ןדעי ןסױטשוצּפָא שזַארוק ןשילַארָאמ ןוא
 ,גנוסיוטשסױרַא ןופ הריזג רענעי רעדָא רעד

 רַאפ שינעדנעטשרַאפ עלופ ַא ןַארַאפ לַארעביא זיא םיפינס יד ןיא ךיוא
 גנוניישרעד עטנַאסערעטניא ןַא רשפא זיא'ס .ץולח ןופ טכער ןראטנעמעלע םעד

 ,םירבח ענעי זַא ,טפערט סע --- ןשיגָאלָאכיסּפ ןופ רקיעב ןוא ןטקעּפסַא המכמ
 תולג ןיא ָאד םיצוביק-ץולחה יד ןופ "הדובעה שוביכ, םעד ןקיטכערַאב סָאװ
 סיױרַא ןזייו ,טעברַא ףיוא טכער דעלופ רעייז רַאפ ףמַאק רעייז ןענעקרענָא ןוא
 ,טעטילַאטנעמיטנעס עקיטפַאהקנַארק ַא י"א ןיא ןעמעלבָארּפ ליונק םעד יבגל

 רעשיטסינװיצטנַא רעד ןופ ךליהּפָא ןַא יו ןרעלקרעד סע ןעמ ןָאק רשפא
 סָאװ ,"זָאכיסּפ ןשיבַארַא; םעד ןופ השורי ַא סע זיא רשפא ןוא .עדנַאגַאּפָארּפ
 ןיא ןשינעעשעג עקיטולב יד ךָאנ גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד ןעמונעגמורַא טָאה

 רעד טכַארבעגנײרַא טָאה'ס סָאװ ,תוחומה לובלב םעד ןופ ךיוא יו ,לארשי ץרא
 ןוא ןעמענַאב טשינ סָאד בור יּפ לע זיא הביס טּפיױה יד רעבָא ."םולש תירב;
 יװ ןייז טשינ סָאד ןוא טייקכעלקריו עקידלארשי ץרא יד ןייטשרַאפ טשינ
 ,םינינע יד ןיא טנוװַאהַאב קירעהעג

 ץעגרע טָאה סָאװ -- רבח ַא .גנולמַאזרַאפ עשיצולח ַא ךיז ךיא ןָאמרעד
 -- ?הדובעה שוביכ,, ןופ ןובשח ןפיוא גנוקרעמַאב עקיטפיג ַא טּפַאכעגפיוא ואוו
 זיא שוביכ רעד יצ :תוקיפס ענייז גנולמַאזרַאֿפ רעד ףיוא טקירדעגסיוא טָאה
 ןופ גנוזָאל םעד יבגל זָאנ רעד טימ טמירקעג רע טָאה סרעדנוזַאב } ?רשכ;
 .טעברַא עשידיא עלופ -- "האלמ תירבע הדובעע

 טלעטשעג םיא ךיא בָאה ,חוכיוו ןגנַאל ַא םיא טימ ןעיצרַאפ וצ טָאטשנָא
 : עגַארפ ַא

 םיצוביק עשיצולח ןליוּפ ןיא ָאד ןלעטשוצפיוא טכער סָאד רימ ןבָאה יצ --
 ? דנַאל ןיא סיזירק רעשימָאנָאקע ןַא טשרעה סע תעב סעיציזָאּפ ?ןּפַאכרַאפ, ןוא
 ,טעברַא יד ןעמוקַאב ןטלָאװ סָאװ ,רעטעברַא ערעדנַא יד סױרַא ךָאד ןּפוטש רימ
 ,םיצולח יד טשינ ןעוו

 :טרעפטנעעג טָאה רע
 ! ןטעברַא וצ ןוא ןבעל וצ טכער סָאד טָאה דיא רעד ךיוא רענָא; --
 א יװ לענש ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעפטנע רעטקערידמוא רעקיזָאד רעד

 טייקרעכיז רעלופ רעד ףיוא תודע טגָאז ,ןריגַאער ןטקעריד ַא ןופ אצוי לעוּפ
 ,לארשי ץרא ןיא קרעװ:עיצַאזינָאלָאק רעזנוא ןופ טייקיטכערעג רעד ןיא

 ,(1932 ,ב"לק "דיתעה;)
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 ויק נע בָא ט .י

 ןעָארד סָאװ תונכס יד

 (חאמה ץובק ןופ תוריכזמ ןופ גתציז רעד ףױא עדער)

 רעד ןופ געט יד טרעקעגמוא ךיז ןבָאה'ס .ןעגנורעדנע רַאפ ןעייטש רימ
 קיטירק יד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה קירוצ טייצ עצרוק ַא טימ ,"הילע רעטרעפ;
 רעד ןופ ּפָארַא זיא ,העובק הרשכה רעשיצובק רעד ןופ ןוא "ץולחה, ןופ
 הלועפ ריא ןרָאי עטצעל יד ןיא ןזיווַאב טָאה הילש עשיצובק יד .,גנונדרָא-גָאט

 םעד טליטשעגנייא טָאה טייקכעלקריוו יד ןוא ,חוכ ריא ןזיוורעד טָאה ,דנַאל ןיא
 טשינ ןבָאה רימ .טפַאשרעטעברַא רעד ןיא טריפעג ךיז טָאה רעכלעוו חוכיוו
 ןגעק טפמעקעג ןבָאה עכעוו תוחוכ יד ןוא ,טעברַא רעזנוא ןָאטעג ,טריטוקסיד
 גנוסַאפפיוא יד טָא ןבָאה --- "ץולחה; ןופ גנוסאפפיוא רעזנוא ןגעק ,געוו רעזנוא
 -ןייא ךיז טָאה הילע עשיצובק יד .ןעמרָאפ ענעדישרַאפ ןיא ןעמונעגנָא ךעלדנע
 ןופ ןלַאפ לָאצ רעדנטיײדַאב ַא ןָא ןוא --- זנוא ןשיווצ ,דנַאל ןיא טלצרָאװעג
 ערעווש יד ייב ךיז ןעלצרָאװניײא ןופ ןטייקכעלגעמ טקעלּפטנַא טָאה יז .ןזָאלרַאפ

 יד ןכלעוו ,שזַאגַאב ןשיאערבעה ןלערוטלוק םעניילק םעד ץָארט ,ןעגנוגנידַאב
 סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשטריוװ יד ךיוא .תולג ןופ טכַארבעגטימ ןבָאה םילוע עיינ

 טקיטעטשַאב ןוא טנעקרענא ןבָאה ,םילעופה-קגב רעד יוװ ,תורדתסה רעד ןופ
 רַאפ ןטרעװ יד ןופ ליפ .געוו ריא ןוא טייקיטעט עכעלטפַאשטריוו רעזנוא
 "רעטעברַא ןצנַאג ןופ ןינק א ןרָאװעג ןענעז ,ןפמעק טפרַאדעג ןבָאה רימ עכלעוו
 ןטרעװ יד .ןעגנורעדנע ןעמוקעגרַאפ ןענעז םישדח עטצעל יד ןיא רעבָא ,ללכ

 בעד רַאפ ףמַאק רעד ,שיטַאמעלבָארּפ ןרָאװעג ןענעז הרשכה רעשיצובק רעד ןופ
 ןופ לטירד ַא זיולב ןבעגעג טָאה "לודעש, םענעגנַאגרַאפ םייב הילע-רעטעברַא
 ןרָאװעג זיא עיצַאזינָאלָאק ששיצובק יד ןוא ,"ץולחה; ןרַאפ ןטַאקיפיטרעס עלַא
 ,גנוקיטסעפרַאפ ריא ןרָאװעג טנעקרענָא זיא'ס יו ,םעד ךָאנ אקוד שיטַאמעלבָארּפ
 רעזנוא ןלַאפעגכרוד זיא יצ ? ןלַאפעגכרוד הצובק יד זיא יצ ?ןעשעג זיא סָאװ
 ןעגנורעבָארעד ערעזנוא ןיא ןלַאפעגכרוד רימ ןענעז רעדָא ? געװ-שיצַאזינָאלַאק

 ? טעברא רעד ןיא

 ןייק ָאטשיג זיא'ס ."שיכיטס; עשיטַאבעלַאב יד טרעקעגמוא ךיז טָאה'ס

 ,הילע רעשיטַאבעלַאב רעד ןופ גייטשפיוא םעיינ ַא רַאפ טנורג רעוויטקעיבַא םוש

 לישכמ זנוא טעװ עכלעוו ןוא ןרָאװעג לשכנ לָאמנייא ןיוש זיא עכלעוו יד טָא
 ןָא ,טײקמַאזנײמעג ןָא ,טעברא ןָא ,הרשכה ןָא הילע ןַא -- טציא ךיוא ןייז

 רַאפ ןעלטימ עלַאנָאיצַאנ ןצונוצסיוא ףיוא הילש ןָא --- טלעג ןָא ,ןדָאב ןלַאנָאיצַאג

 עכלעוו ,ןפור יד רעכָא ,סיזירק א ןגָאזוצסיױרָאפ טוג טשינ זיא סע .ןקעווצ עטַאװירּפ
 ,לארשי ץרא ןיא הסנרּפ רעטכייל ַא ןגעוו ,ןזיירק עשיטַאבעלַאב יד ןופ ךיז ןגָארט

 ,גנשיטנַא רערעווש וצ ןעגנערב רעכיז ןלעוו --- קיטסירוט רעטכייל ַא ןגעוו

 ןעיוב ןענעק טשינ ןרָאי ךס ַא ךָאנ טעװ "שיכיטס, יד טָא ,הדירי רעלענש ַא וצ
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 רעסיורג רעד ןיא יו טקנוּפ ,זנוא ייב טקרַאטשעג ךיז טָאה יז ןוא .לארשי ץרא
 עיטַארקָאמעד יד ןצעזוצּפָארַא ןליוו רעד זנוא ייב ךיוא ךיז טקעלּפטנַא ,טלעוו

 ןַא ןפַאשעג ךיוא טרעװ סע ןוא .תיבה-לעב םעניילק םעד ןופ ףליה רעד טימ
 ליוו ןעלקיטרַא עטצעל ענייז ןיא יקסניטָאבַאשז .עיגָאלָאעדיא עדנכערּפשטנַא

 רעד ןופ גנוטיידַאב יד זַא ,קירעביא ללכב זיא רעטעברַא רעד זַא ,ןזייוופיוא
 זיא'ס זַא ,טלעוו רעד ףיוא סיזירק ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,טלַאפ טעברַא רעשיזיפ

 ךיוא ףרַאד ןעמ :רעבירעד ןוא .טעברַא רעשיזיפ רעד ןופ זיולב סיזירק ַא ָאד

 ץרא רַאפ רעטעברַא ןעיצרעד ,ןטיירגוצ טשינ ףרַאד ןעמ ,הרשכה יד ןלעטשּפָא
 "ןבַאמ; ןעק ןעמ זַא קנַאדעג םעד טימ ןעמַאזוצ עיגָאלָאעדיא יד טָא ,לארשי
 ,גנַאג-ןקנַאדעג ןדנעָארד ַא טפַאש ץלַא סָאד -- טלעג קיניײװ טימ עיצַאזינָאלָאק

 עריא ןוא ?עיכיטס, רעשיטנַארגימיא רעד ןגעקטנַא טיירג ןייז רימָאל
 ,טעברַא ןופ טיבעג ןפיוא זנוא טעָארד עכלעוו ,הנכס יד ןליפרעד רימָאל .ןגלָאפ

 םזינויצ םעד ןיא עיצַאיצנערעפיד יד טלוב טרעוו סע ."ץולחה/,, ןוא עיצַאזינָאלַאק
 ןעגנוגנידַאב יד ןיא ,טלעוו רעד ןיא ?עיכיטס; רענײמעגלַא רעד ןופ טכורפ יד ---
 ,דנַאטשלטימ ןופ גייטשפיוא םעד ןופ ,סיזירק ןכעלטפַאשטריוװ ןשיאייּפָאריײא ןופ
 ךיז טגייל עיגָאלָאעדיא יד טָא .עיצקַאער רעד רַאפ עציטש סלַא טניד רעכלעוו
 ,ןשינערעקרעביא ןָא ןעװעטַאר וצ ךיז ןליוו רעד .ןדיא יד ןופ לכש ןפיוא טוג רעייז
 -לעוו ,דנַאטשלטימ םעד ןופ גייטשפיוא םוצ טגנערב -- ןעגנַאגרעביא ערעווש ןָא
 ןעיײרפַאב ליוו רעכלעוו ,סַאלק ןייז רָאנ ,ןשטנעמ ענייז טשינ ןעװעטַאר ליוו רעכ
 קירעביא ןוא קירעביא ןרָאװעג זיא "ץולחה, רעד ,רעטעברַא ןייז וצ ןופ ןיז ענייז
 טביור רע לייוו ,טסַאהרַאפ ןרָאװעג זיא "ץולחה; רעד .הרשכה יד ךיוא זיא

 ןופ טייקינייא עכעלרעדנואוו יד ךיז טמענ ןענַאד ןופ טָא ןוא -- ןוז םעד וצ
 טָא ."לארשי תדוגא, זיב לַאקידַאר ןשיטסינויצ ןופ ,ןילטייצ זיב ןוָאשטַארגָאב
 םזינויצ ןשיטַאבעלַאב ןצנַאג ןופ לוק ןייא ףיוא ןעגניז סָאד טמַאטש ןופרעד
 ,זנוא רַאפ תונכס עקיד'רקיע יד ןופ ענייא זיא סָאד ,םזינָאייװער םעד זיב
 ,טסקַאװ ןוא רע טבעל םיא ןופ ,"ץולחה, ןטימ ןדנוברַאפ זיא ץובק רעזנוא לייוו

 ףמַאק םוצ טיירג ןייז ,זיא סע ןעוו יו רעמ ,טציא ףרַאד תורדתסה יד
 טעברַא ןופ ןטיבעג יד ףיוא ףמַאק רעזנוא ךיוא זיא רעבירעד ןוא ,"ץולחה; ןרַאפ
 ,ץובק םענופ זיולב טשינ ןוא תורדתסה רעד ןופ ףמַאק רעד --- עיצַאזינָאלָאק ןוא
 טעװ רע זיולב ביוא ,ףמַאק ןיא גלָאפרעד ןייק ןבָאה טשינ טצװ ץובק רעד לייוו
 זיא סע .סעיציזָאּפ יד ףיוא םַאזנייא ןייז טעװ רע ביוא ,טפמעק סָאװ רעד ןייז
 -רעטעברַא ןיא ָאד ןענעז'ס) ןטנעסערעטניא ןוא עטקעס ַא ןופ ףמַאק ןייק טשינ
 םעד רַאפ ףמַאק ןופ טייקירעװש רעד בילוצ סָאװ ,ןגָאלָאעדיא עכלעזַא סַאלק

 ,הפוקת רעקיטציא רעד ןיא גנוגעוַאב-רעטעברַא רעד ןופ געוו ןקידנעטשטסבלעז
 רימ ןעוו ןַאד ךיוא -- ("עטקעס; סלַא ןרעלקרעד וצ זנוא טגיונעג ייז ןענעז
 םעד ןופ טעברַא ףיוא טכער רַאפ ןוא ןסערעטניא-עיצַאזינָאלָאק יד רַאפ ןפמעק
 . . . תורדתסה רעד ןיא ץובק

 ,(1932 רעבמעװָאנ 20 ,"תועידי)
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 ןייטשנעזָאר יב צ

 סָארטש ןגעק

 "סױטשסױרַא יד .סיורג זיא ןטכישיסקלָאפ עלַא ןופ הילע וצ גנַארד רעד

 לארשי ץרא ןקידנעיוב םעד ןופ ךשומה חוכ רעד ןוא רעדנעל-תולג יד ןופ טפַארק

 ןטייצ יד ןיא יװ טקנוּפ ןוא .העּפשה עקרַאטש רעייז סיוא ןביא ןוא ךרוד ךיז ןטכעלפ
 טלמוטעצ עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד טציא ךיוא טייטש הילע רעטרעפ רעד ןופ
 "ַאגרָא וצ ןיטַאיציניא ןוא טייקיאעפ ןייק סיורַא טשינ טזייוו ןוא ,זָאלפליה ןוא
 ,תילע-סקלָאפ יד ןריזיג

 ןפױלטנַא וצ ןצכעל סָאװ ,עלַא יד ייב גנורעטיברַאפ ַא ןָא ךיז טלמַאז'ס

 סָאװ ,לארשי ץרא ןיא "הלחנה לאו החונמה לא? ןעמוק וצ ןרָאג ןוא תולג ןופ
 וצ טכייל טרעוו'ס ,גנונּפָאה עטייוו ַא ךָאנ זיא טייקכעלגעמ-הילע יד זַא ,ןעעז
 ןוא "לזאזעל ריעש;, ַא ןעניפעג וצ ןוא ,גנורעטיברַאפ עקיזָאד יד ןריטַאולּפטקע

 ,הילע ףיוא טכער ןייז טרעדָאפ סָאװ ,*קלָאפ סָאד , םיא ףיוא ןציירנָא

 "הרּפכ סָאד זיא רע ."ץולחה; רעד רקיעב זיא ןלייפ יד רַאפ טערב-ליצ סָאד

 "רעס יד וצ *טּפַאכ, רע ,סעירָאגעטַאק עקירביא יד סע "טלוװעַאבק רע ,לדניה
 ; תונעט ,ןשלמרומ ךיז ןרעה ןטרָאד ןוא ָאד ,ןטַאקיפיט

 ןעוועג זיא סָאװ -- ץולח םעד טמוק םיבוט םישעמ ערעסָאװ רַאֿפ,,/

 רעדָא --- הכאלמ-לעב ַא ךיא ןוא ,טַאקיפיטרעס ַא -- הרשכה ףיוא רָאי ַא זיולב

 ךיא ןעק ךָאד ןוא ,ןרָאי המכמ ןיוש ךַאפ ןיימ ייב טעברַא סָאװ -- רעטעברַא ןָא
 טקעװצַאב טלָאװ הרשכה עשיצולח יד יו טקנוּפ ,*טַאקיפיטרעס ןייק ןגירק טשינ
 עשיצולח רַאפ גנוטיירגוצ ַא ןייז טשינ ןוא ,עיסעפָארּפ ַא ,ךַאפ ַא ןעגרעלוצסיוא ךיז
 רַאפ שטנעמ רעקיטכיר ןוא רעקיסַאּפ רעד ןייז וצ ,דגַאל ןיא ןתוחילש-רעבָארעד

 -לפילַאװק רעד זַא ,ךָאד רימ ןסייוו ; עטסרעווש יז וליפַא ,טעברַא טרָאס רעדעי

 רע ןעוו ,ליוו הרשכה רעשיצולח ַא ןָא ןאמכַאפ רעד רעדָא רעטעכרַא רעטריצ
 העדב טשינ טָאה רע ןוא ךַאפ ןייז ייב רָאנ ןענעדרָאנײא ךיז ,דנאל ןיא טמוק

 "רַאפ טשינ ליוו רע ; סעיציזַאּפ טייג ןרעבַארעד וצ ידכ הבשומ רעד ןיא ןייג וצ

 ,זָאלטעברַא זיא רע ןעוו וליפַא טָאטש יד ןזָאל

 "ץולחה, ןופ לָאר יד ןרענעלקרַאפ וצ ץנעדנעט א ןַארַאפ זיא'ס תויה ןוא

 .תרשכה ןופ ּפיצנירּפ םצע עמַאס םעד ןגערפּפָא טציא ןעמ טייג ,הילע רעד ןיא
 ערעייז טימ ךיז ןעמיראב סָאװ ,ןעגנוגעװַאב וליפא ןענעקס9פ -- הרשכה יד

 ןרעלקרעד ערעדנַא ,טייצ ריא טבעלעגּפָא ןיוש טָאה --- סעיצַאזינַאגרַָא עשיצולח
 ןוא ,ןבָאה טשינ יז ףרַאד'מ ,טליּפשעגסיױא ןיוש זיא הרשכה יד זַא ,ךעלטנפע

 ,הרירב תילדב סע זיא --- טייקיטעט-הרשכח רעסיוועג ַא טימ ןָא ךָאנ ןריפ ייז ביוא
 "הריזג;/ יד ןרעװ לטב טעוו'ס ןענַאװ זיב

 ןיא טניירפ עיירט ןוא ענעבעגעגרעביא ךס ןייק טשינ דניצַא ןבָאה רימ
 רעביוצ רעד ןרָאװעג ןָאטעגּפָא זיא לענש יו .הנחמ רעשיטסינויצ רעטיירב רעד
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 ןיוש רע ןָאק ,עקינייז סָאד ןָאטעגּפָא טָאה רעגענ רעד, ,םזיצולח ןופ ץייר ןוא

 ,סעצָארּפ ןשיכיטס ןופ זוכ ןטימ ןעיובפיוא ןיוש ךיז טעוװ דנַאל סָאד ,1 ןייג
 ץולח םעד זַא ,סיוא טעז .,דנַאטשלטימ םעד ןוא לַאטיּפַאק ןטַאװירּפ םעד ךרוד

 -םתס; רעד ןעוו ,קידלגיופ טשינ זיא רוטקנוינָאק יד ןעו ןַאד ןנָאה ןעמ ףרַאד
 ,ןייז הלוע טשינ ליוו ?דיא

 -רעס עלַא טּפַאכרַאפ סָאװ ,"ץולחה; ןגעק טריטסעטָארּפ טשינ טָאה ןעמ
 -"רתיב/ יד ןעוו ,בא שדוח ןופ ןשינעעשעג יד ךָאנ ,1929 רָאי ןיא ןטַאקיפיט
 ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז ןוא ןקָארשרעד ךיז ,סיפ עטלַאק ןגָארקעג ןבָאה ןדלעה

 טלייטעצ טָאה'מ תעב *ץולחה, ןפיוא ןדלַאװעג ןייק טכַאמעג טשינ טָאה ןעמ .הילע

 טגָאזעגוצ טשינרָאג טָאה דנַאל סָאד ןעוו ,סיזירק ןופ ןטייצ ןיא ןטַאקיפיטרעס

 ןעיירשעג יד ןטלַאּפש רעבָא טציא ,?תילכת; ןוא ןצונ ןכעלנעזרעּפ ןופ טיבעג ןפיוא

 סָאװ ,ןטַאקיפיטרעס יד ןופ לטירד ַא טמוקַאב "ץולחחה, רעד ןעוו ,למיה םעד
 ,סעירָאגעטַאק ערעדנַא רַאפ טשינ ןוא הילע-רעטעברַא רעד רַאפ טמיטשַאב ןענייז

 -רַאפ רימ ןעייטש ןעמונעג ךות ןיא זַא ,זנוא טשרעהַאב ליפעג רעווש ַא
 סָאװ ,עקינייוו טשינ ןַארַאפ ןענעז טציא ךיוא םגה ,טנָארפ ןפיוא טמַאזנייא
 ,"ץולחה; ןרַאפ *עיטַאּפמיס, ןוא "עבילק ןיא ךיז ןרעלקרעד

 ןקרַאטש ךיז טעוו'ס ןעוו םָארטש ןגעק ןײטשַאב ןענָאק ייז ןלעוו רעבָא
 גונעג ןוא שזַארוק ןשילַארָאמ ןבָאה ייז ןלעוװ ? "עיכיטס,; רעד ןופ קורד רעד
 ?טייז רעזנוא ףיוא ןביילב וצ טומ

 ,(1931 ,ג"לק "דיתעה;)

 סערגנָאק ןפיוא ףמַאק ""ץולחה , םעד ןופ

 רעייז טרירטנעצנָאק "ץולחה, ןופ םירבח יד ןבָאה ןטקנוּפ-טּפיוה 4 ףיוא
 יינספיוא ןרעכיזרַאפ : עיסימָאק-הילע ןייז ןיא ןוא סערגנָאק ןטצעל ןפיוא ףמַאק
 סָאװ ,ןטַאקיפיטרעס יד ןופ בור ןפיוא גנוגעוװַאב רעשיצולח רעד ןופ טכער סָאד
 ןענעז סָאװ ןוא הילע-רעטעברַא רעד רַאפ רָאנ טמיטשַאב ןצנַאגניא ךָאד ןענעז
 ;םיצולח טשינ רַאפ ןרָאװעג טצונעגסיוא סָאמ רעדנגיוורעביא ַא ןיא סנטצעל

 ךיז ןלעטשוצרָאפ ייז קידנגניוצ טשינ ,טייל-ךַאפ ןופ הילע יד ןכעלגעמרעד

 ; טנופ 250 ןופ לַאטיּפַאק ַא טימ רעלעירטסודניא-ןיילק רעדָא *דנַאטשלטימ,, סלַא
 טלייטרַאפ רעטייוו ךיוא ןלָאז תורשכה ןופ טנורג ןפיוא רָאנ זַא ,ןלעטשטסעפ
 -רעייטשרָאפ עלענָאיצרָאּפָארּפ יד ןרעכיזרַאפ ; ןטַאקיפיטרעס-םיצולח יד ןרעוו
 רעשיצולח רעד ןופ טכער סָאד ןענעקרענָא ןוא ןטמַא-עניטסעלַאּפ יד ןיא טפַאש
 ,ייז ןיא ןעמענ-לייטנָא טקיטכערַאב ,לופ ַא ףיוא גנוגעװַאב

 .עיסימָאק-הילע רעד ןיא ןייטשוצסיוא ןעמוקעגסיוא זיא ףמַאק-רקיע םעד
 יד טימ קידנקידנע ןוא ןטסינָאיזיװער יד ןופ קידנבױהנָא ,עלַא ןבָאה טרָאד
 סיורג יװ ."ץולחה, ןגעק טקינייארַאפ ךיז ,סעיצַאזינַאגרָא-ץולח עשיאייטרַאּפ

 ,ןעגנַאגרעד טייוו יױזַא זיא גרָאז יד !הרשכה רעד רַאפ ?גרָאז, רעייז ןעוועג זיא
 -ירעווש עלַא .ןרענעלקרַאפ וצ ךעלטסניק הרשכח יד טרעדָאפעג ןבָאה ייז זיב

 םירוסי יד :ןרָאװעג טכַארבעגרָאפ ןענעז הרשכה רעד ןופ סרעלעפ ןוא ןטייק
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 -הרשכה ןיא ןבעל ערעווש סָאד ,תוחּפשמ ערעייז ןופ טנגוי יד ןסײרּפָא ןופ
 -כַאפ ןדליבוצסיוא טייקיטיוג יד ,ןעגנוגנידַאב ערַאטינַאס ערעווש יד ,ץוביק
 ךָאנ ןוא ,הרשכה רעיז ןיא טייקירעװש טבעדנובראפ םעד טימ יד ןוא רענעמ
 --- ןריצלָאטש ייז טימ ןענעק טלָאװ "דנובע רעד ךיוא סָאװ ,ןטנעמוגרַא ערעדנַא
 עגַאל יד יװ ,ןעלטימ ןכוז וצ ידכ ,הלילח ,טשיג ןרָאװעג טציּפשעגוצ זיא ץלַא

 וצ ןעגנוגנידַאב יד ןוא ןרעדנימרַאפ וצ ןטייקירעװש יד יוװ ,ןכַאמ וצ רעסעב
 ןוא ןּפמורשוצנייא הרשכה יד --- הנווכ ןייא טימ ,טרעקרַאפ רָאנ ,ןרעטכיײלרַאפ
 ,טשינוצ ןכַאמ יז

 ןוא ,ארומ א ןפרָאװעג ייז ףיוא טָאה "ץולחח, ןופ סקואוו-ןסָאמ רעד
 ןפיירגוצנָא טכַארטרעד ךיז ןעמ טָאה ,ןלעטשוצּפָא סקואוו םעד יוזַא יו קידנכוז
 בור םעד ןלייטראפ ןגעוו גָאלשרָאפ םוצ ,הרשכח ןוא הילע : תודוסי-טּפיױה ענייז
 ןבעגוצ טוואורּפעג ןעמ טָאה ,הרשכה ןעמוקאב ןבָאה סָאװ ,םיצולח ןטַאקיפיטרעס
 ךעלריטַאנ זיא "גנורעסעטבסיואע יד .עדנטברַא ןוא םיצולח : "גנורעסעבסיוא; ןָא

 סודָאמ רעזנוא טפמעקַאב דגנכש דצ רעד טָאה יוזַא טקנוּפ ,ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא
 טיול סעיצַאזינַאגרָא עשיצולח יד ןשיווצ ןטַאקיפיטרעסימיצולח יד ןליײטרַאפ ןופ

 עקַאט ייז ןבָאה עיסימָאק רעד ןיא ,הרשכה ןיא םירבח ערעייז ןופ לָאצ רעד
 םונעלּפ רעד רעבָא .ןרָאװעג ןעמונעגנָא טשיג סודָאמ רעד זיא טרָאד ,טגיזעג
 "עגנָא ךָאד סודָאמ ןקיזָאד םעד ןוא דנַאטשרַאפ גונעג טַאהעג טָאה סערגנָאק ןופ
 ןופ סעיצַארטסנַאמעד יד ןוא דנאטשרעדיו םעד ףיוא קידנקוק טשינ ,ןעמונ
 ,לגילפ ןטכער

 ןוא טניירגרעד טשינ סערגנַאק רעד טָאה טמַא -עניטסעלַאּפ טקנוּפ םוצ

 טָאה .ק .ַא רעד ךיוא רעבָא .טעטימָאק-סנַאיצקַא םעד ןבעגעגרעביא םיא טָאה
 יד טקיטכעמלַאפַאב טָאה ןוא ןקיטפעשַאב וצ ךיז ןיגע םעד טימ ןזיוַאב טשינ
 רעד זיב ןעגנונדרַארַאפ עקילייוטייא םעד ןגעוו ןעמיטשַאב וצ עוויטוקעזקע
 טעטימָאק טנָאיצקָא ןופ גנוציז רעטסטנָאנ

 רעד וצ טעדנעװעג ןפוא ַאזַא ףיוא טציא ןענעז ןעגנורעדָאפ ערעזנוא
 ףוס ַא טייצ יד ןעמוקעג ןיוש זיא סנטשרע :ייווצ ןענעז ייז ןוא ,עוויטוקעזקע

 -עניטסעלַאּפ יד ןיא גנוגעװַאב-"ץולחה, רעד ןופ טייקיזָאלטכער רעד וצ ןכַאמ וצ
 טמענ טנייה) גנוגעַאב ַאזַא טלעוו רעשידיא רעצנַאג רעד ןיא ךָאנ ָאטשינ ,ןטמַא
 טרעדנוה רעכעה ,סעיצַאינַאגרָא עשיצולה ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ,םורַא יז
 סָאװ ןוא ,הילע זיא תוהמ רעצנַאג ריא ,ןזעוו רעצנַאג ריא סָאװ ,(םירבח טנזיוט
 וצ רישכמ ךיז ןעגנוגנערטשנָא עטסערג יד יז טכַאמ תולג ןיא קידנעייז ךָאנ
 טנייה יב טָאה גנוגעװַאב יד אקווד ןוא ,לארשי ץרא ןיא טעברַא רעד וצ ןייז

 "רַאפ זומ סָאד ,טמַא-עניטסעלַאּפ ןיא רעייטשרָאפ ןטקיטכערַאבכיײלג ןייק טשינ
 .רעסעב ץלא ,רעכינ סָאװ ןוא ,ןרעוו טכיר

 ןופ לעטשנעמַאזוצ רעלענָאיצרַאּפָארּפ רעד ןרעוו טרעכיזרַאפ זומ סנטייווצ

 ןפיוא יוװ ,קידריווקרעמ זיא'ט ,סערגנַאק ןופ לסילש ןטיול ןטמַא-עניטסעלַאּפ יד
 רעכעלרעגריב רעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנָא סולשַאב ַאזַא זיא סערגנָאק ןט"7
 יז ןבָאה ,טרעדנעעג ךיז ןבָאה ןשינטלעהרַאפ-תוחוכ יד ןעוו ,טנייה ,טייהרעמ
 ןגעק ךיז ןלעטש ןוא ,גנורעדָאֿפ א ערעייז ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןסעגרַאפ ןיוש
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 יז ןכלעוו) סודָאמ ןימ אזַא ןרעוו ןפַאשעג ףרַאד דנַאטשרַאפ רעייז טיול .ריא
 -רעדנימ ַא ןרעכיז זנוא לָאז סָאװ ,(טכַארטעגוצ טשינ לייוורעד ךָאנ ןבָאה ןיילַא

 ,קיבייא ףיוא טייח

 ,עקיטכיר ַא ןייז לָאז עיצרָאּפָארּפ יד זַא ,ןרעו טגרָאזעג טציא ףרַאד סע
 -רַאפ טשינ ןלָאז טייהרעדנימ רעקיטציא רעד תבוטל תונקת ענעדישרַאפ יד זַא
 ,טייהרעדנימ ַא ןיא טייחרעמ יד ןעלדנַאװ

 -עװַאב רעד ןופ ןליוו םעד ןייטשרַאפ קיטכיר טעוװ עוויטוקעזקע יד ביוא
 -גגעקטנַא טקנוּפ םעד ןיא ךיוא חוכ םעד ךיז ןיא ןעניפעג רעכיז יז טעװ ,גנוג
 ןבָאה ןלעװ רימ ןוא ,טייקיטכערעג ןופ ןוא גנוגעווַאב רעד ןופ ןטיונ יד ןעמוקוצ
 "ץולחה; םעד ןעגנולעג זיא סערגנָאק םעד ףיוא זַא ,ןענכייצרַאפ וצ טייקכעלגעמ יד
 -גידַאב עטסלַאמינימ יד ןרעכיזרַאפ ךיז ןוא םיא ףיוא ףירגנָא םעד ןסױטשוצּפָא
 ,גנולקיװטנַא רערעטיירב ןוא רערעטייוו רַאפ ןעגנוג

 .((1933 רעבמעטּפעס ,10 "*טרָאװ סָאד;)

 טיקכעלטפַאשלעזעג רעשידיא רעד וצ

 רעד ןגעוו קימעלָאּפ עפרַאש ַא עסערּפ רעד ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה סנטצעל

 עכעלטנייפ ןלַאפעג ייברעד ןענעז סע ,גנוטיידַאב ןוא טייקיטיונ ריא ,הרשכה
 ןטָאש ןרעווש ַא ןפרַאװ וצ לולע ןענעז סָאװ ,ןתמא-טשינ ןוא ןטייקכעלטקניּפמוא
 ,קרעו ןשיצולח ןצנַאג ןפיוא

 רעשידיא רעטיירב רעד רַאפ ןעגנערב וצ קיטיונ רַאפ רעבירעד ןטלַאה רימ
 ,ןלַאירעטַאמ עשיטנעטיוא ןופ דוסי ןפיוא ,לכה-ךס ןצרוק ַא טײקכעלטּפַאשלעזעג
 ןופ עגַאל רעד רעביא ןוא י"א ןיא ןטַאטלוזער עריא ,גנוגעוַאב-הרשכה רעד ןופ
 ,גָאט וצ טנייה םיצובק-הרשכה יד

 -רעדמוא םעד ןכיירטשרעטנוא לָאמ סקירעביא'נַא רימ ןזומ לכ תישאר (א
 ךיוא זיא סָאװ ,גנוגעװַאב רעשיצולח רעצנַאג רעד ןופ ןייזטסואווַאב ןטרעטיש
 טכירעגפיוא טעוװ לארשי-ץרא זַא ,םזינויצ ןיא ןלייט עיירטעג עלַא ןופ ןינק רעד
 ,טעברַא-טשינ ףיוא ןרעוװ טיובעג טשינ טעװ דנַאל סָאד ,טעברַא ךרוד ןרעוו
 עלַאטנעמַאדנופ יד ןיא ןעגנירדניירַא זומ'מ .תוסנרּפ-טניוו עטכייל ףיוא רעדָא
 טשרע ףרַאד םי םייב ןוא טָאטש ןיא ,ףרָאד ןיא טעברַא יד ,ןגייווצ-סטעברַא
 ,טעברַא רַאפ דיא ןגנוי םעד ןרעבָארעד רעירפ רעבירעד זומ'מ .ןרעוו טרעבָארעד
 ןָאט רעבָא סע זומ'מ ,טכייל טשינ זיא'ס .ןבַאגפיוא-שוביכ וצ םיא ןעיצרעד
 גנואיצרעד :גנוגעווַאב רעשיצולח רעד ןופ עבַאגפיוא יד עקַאט זיא סָאד ןוא
 ,הרשכה ןוא

 טסַאהרַאפ סָאװ ,טנגוי רעשידיא רעד ןופ עטסמַאזכַאװ ןוא עטסעב סָאד
 -קריוורַאפ וצ געוו ַא טכוז ןוא ןבעל-תולג ןופ סַאּפ-ןוא-טסוּפ ןוא טייקליופעצ יד
 טימ טָאה ,י"א וצ געוו םעד הרשכה רעד ןיא טעז ,ךַאז עשיטסינויצ יד ןכעל
 םעד ףיוא טלַאה ןוא הרשכה יד טיובעגסיוא גנוגנערטשנָא ןוא ימ רענעגייא
 ,ןטייצ עטוג ןיא יו ערעווש ןיא לעז ןוא בייל טימ קרעוו
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 יד ,י"א ןיא טפַאשרעטעברַא יד טפַאש ןוא טיוב גנוגעווַאב-הרשכה יד (ב
 "הרשכה יד .קרעוו ןשיטסיניצ ןופ רעגערט רעיירט רעד זיא ןוא תורדתסה
 יד -- י"א ןיא סעיציזַאּפ המשגה עטשרעדָאפ יד טיובעגסיוא טָאה גנוגעװַאב
 עכעלטע ןופ ןרָאי עטצעל יד רַאפ ןסקַאװעגסיױא זיא סָאװ ,גנוגעוװַאב עשיצוביק
 ,תושפנ טנזיוט 12 זיב טרעדנוה

 "כַאנרַאפ ןענעז סע ןעוו ,ןרָאייטירעּפסָארּפ עטכייל עטצעל יד ןיא ךיוא
 רעד ןופ הילע יד ויא ,סעיציזַאּפ -סטעברַא עלַאטנעמַאדנופ ןרָאװעג טקיסעל

 רעדנגיוורעביא ריא ןיא זיא ןוא םָארטש ןטימ ןרָאװעג ןסירעגטימ טשינ הרשכה
 י"א ןיא הילע-וכרמ ןופ ןרעפיצ יד טיול .תונויסנ עלַא ןענַאטשעגיײב טייהרעמ
 ןדנגלָאפ ףיוא ףרָאד ןיא ןעגנאגעג 1925 רָאי ןיא הילע-ןטַאקיפיטרעס יד ןיא
 ; ןפוא

 ,צָארּפ 74 "ץולחה, ןוֿפ םירבח
 ,צָארּפ 21 םירבח ?ץולחה, טשינ

 ץנַאג ןזייווַאב ,רָאי סעדעי רעביא ךיז ןרזח עכלעוו ,ןרעפיצ עקיזָאד יד
 סָאװ ,חוכ רעקיד'רקיע רעד סע ןיא הילע עשיצולח עטריזינַאגרָא יד זַא ,טלוב
 ,ףרָאד ןיא טעברא עשידיא יד טקרַאטשרַאפ

 ןופ טנעצָארּפ רעד ןרָאי עטצעל יד רַאֿפ רעבָא זיא ,ןרעיודאב רעזנוא וצ
 ןוא הילע רעניימעגלא רעד ןופ טנעצַארּפ 15 זיב ןלַאפעג הילע רעשיצולח רעד

 ,לארשי ץרא ןיא סעיציזַאּפ-שוביכ ןופ גנוקיסעלכַאנרַאפ יד ןענַאד ןופ

 "געטש ןופ ןבערטש רימ רעכלעוו וצ ,הרשכה עכעלטפַאשטריװדנַאל יד (ג
 ןטלַאהסיוא ,סָאמ רענעשטנואוועג רעד ןיא ןרעוװ טרעטיירברַאפ טשינ ןָאק ,קיד

 ןדנוברַאפ זיא ןטעברא טשרע ךיז טנרעל סָאװ ,טנגוי רַאפ סעמרעפ שנעגייא
 ןופ ,ןטייקכעלגעמ ערעזנוא רעבירַא טייוו ןגייטש סָאװ ,תואצוה עלַאסָאלָאק טימ
 "רעביא ןוא ןעגנוגנידאב עקיטציא יד יימ טּפַאשטריװדנַאל רעד ןיא טעברַא-ןיול

 "וצסיוא ךעלגעממוא זיא ,עכעלטנגוי ענערַאפרעד טשינ ,עשידיא רַאפ טּפיוה
 ףוָאכָארג ןיא סעמרעפ ענעגייא ייווצ "ץולחה, םייב ןריטסיזקע ךָאד ,ךיז ןטלַאה
 ,טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא םיצוביק ליפ ןטעברא רעמוז ןוא ,וװָאכָאטסנעשט ןיא ןוא
 ,םיצוביק יד ייב ןטפַאשטריװ-ספליה ןפַאש וצ רימ ןעמ'זיוו גרָאז ערעדנוזַאב ַא
 ,טשינ ןציזַאב רימ עכלעוו ,ןעלטימ ךס ַא רעייז זנוא ןופ טרעדָאפ סָאד ךיוא

 ייב חרשכה זַא ,ןיוש רימ ןסייוו גנוראפרעד לארשי ץרא רעד ןופ רעבָא
 ץרא ןיא שוביכ ןוא טעברַא רַאפ ץולח םעד וצ טיירג טעברַא רעשיזיפ רעדעי
 ,טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא ךיוא לארשי

 ןוא ןעגנירדנירַא ךיוד ןוא טעברַא ךרוד טיצרעד סָאװ ,הרשכה יד
 ןבעל ַא ךרוד ,ןעגנוגנידַאב עטסרעווש יד ייב ןגייווצ-סטעברַא עלַא ןרעבָארעד
 רעטסקיד'רקיע רעד זיא -- תוירחא רעמַאזניימעג ןוא ףליה רעקיטייזנגעק ןופ
 ,לארשי ץרא ןיא ןבאנפיוא עשיצולח וצ טנגוי יד ןעיצרעד וצ געוו
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 :ןיא ןטעברַא םיצוביק ערעזנוא (ד

 ,צָארּפ 1 טעברַא עצרַאװש

 2 4 ןקַאטרַאט ןוא ןקירבַאפ

 * 9 טעברַא-זיוה

 2? 5 ןטעברַא-ךַאפ עטריציפילַאווק

 7 9 טפַאשטריװדנַאל

 2 2 ןטפַאשטריוו-ספליה עכעלטפַאשטריװדנַאל

 2 58 ןקַאה-ץלָאה

 2 41 טעברַא-יוב

 2 6 ןטַאטשרַאװ עקידנעטשטסבלעז

 7 6 ןטַאטשרַאװ עקידנעטשטסלבעז

 4 100 ןעמַאזוצ

 ,טעברַא-ײסָאש ,ײרעקַאהנייטש טנכערעגוצ רימ ןבָאה טעברַא רעצרַאװש וצ
 .א .א טרָאּפסנַארט ייב ,ןעײרעברַאג ,ןלימ ,ןקירבַאפ-לגיצ ןיא

 וצ ,ךיז ןרעטיירברַאפ וצ ןעגנואימַאב עקיד'רדסכ טכַאמ הרשכה יד (ה
 רעד ןיא גנואוושפיוא ןסיורג םעד טניז .ןבעל םעד ןביוהרעד ןוא ןרענעשרַאפ
 געוו ןגנַאל ַא טכַאמעגכרוד הרשכה יד טָאה ,טציא זיב ןוא 192317-22 ןיא הרשכה
 -ןיואוו ,רוטלוק ,קימָאנָאקע רעד ןיא : םיחטש-סנבעל עריא עלַא ןיא ףױרַא-גרַאב

 ןוא עצַארּפ רענעגייא רעד טימ ץלַא סָאד ןוא ,וװ .א.א ןעגנוגנידַאב ענעיגיה-ןוא
 -- קידנלעטשנדירפוצ רעטרע עלַא ןיא טשינ זיא עגַאל יד םגה ,גנוגנערטשנָא

 -רַאפ רעשידיא רעד ןופ ןבעל ןטנלע םעד יבגל ןבעל-הרשכה סָאד רעבָא זיא
 רעד רַאפ לפַאטש רערעכעה:טייו ַא ,רעטעברַא ןשידיא ןופ ,םייה רעטמירָא
 ,ןטכיזניה עלַא ןיא טנגוי רעשידיא

 2,500,000 בורק טפערטַאב םיצוביק ערעזנוא ןופ הסנכה עכעלרעי יד (ו
 ןקיליב ןיא ןוא לַאטיּפַאק-ץַאזמוא ןיא לגנַאמ רעד זַא ,זיא רעכיג ,סעטָאלז

 טסייה'ס ,עמוס רעד ןופ טנעצַארּפ 10 םומינימ ןופ טסולרַאפ ַא םרוג זיא טידערק
 -טשינ ןוא רעטריזילַארטנעצ טשינ ןופ טמוק סָאװ סעטָאלז 250,000 בורק
 ןענופעג טפַאשלעזעג רעשידיא רעד ןיא ךיז ןטלָאװ .עיצמוסנָאק רענעמוזמ
 ןוא-טידערק ןלַארטנעצ ַא ןפַאש וצ גרָאז יד ךיז ףיוא ןעמענ ןלָאז סָאװ ,ןזיירק
 -רַאפ ןוא ןעמוס עקיזָאד יד ןרָאּפשּפָא טנעקעג ןעמ טלָאװ ,טלַאטשנַא-ףיוקנייא
 יד ןופ ןעגנוגנידַאב סגנורענרעד ןוא--ןיואו יד ןרעסעברַאפ וצ ייז ןדנעוו
 ,םיצוביק

 טכייל טשינ ןָא טמוק טעברַא רעשיזיפ רערעווש וצ ךיז ןסַאּפוצ סָאד (ז
 טכוזרַאפ טשינ הרשכה רעד זיב בור סָאד טָאה רעכלעוו ,ןכעלטנגוי ןשידיא םעד
 רעטשרע רעד ןיא סרעדנוזַאב לָאמטּפָא טקריוװ גנַאגרעביא רעד ,ןטעברַא וצ ךָאנ
 גונעג ןעוועג טשינ ןענייז סָאװ ,ןלייט ענעי ןופ דנַאטשוצ טנוזעג םעד ףיוא טייצ
 םיצוביק יד ןיא עקנַארק טנעצָארּפ רענײמעגלַא רעד זיא ךָאד .שיזיפ טקיטסעפעג
 סָאװ ץלַא טוט "ץולחה, רעד ,לַאמרָאנ יו רעסערג טשינ -- טנעצָארּפ סקעז --



 249 ןראפעג ןוא ןעגנורעטש ןגעק 1 הילע עטפניפ יד

 "גידַאב יד ןרעסעברַאפ וצ (עציטש עכעלטפַאשלעזעג ןָא טעמכ ָאד ךיוא) ןעק רע
 ,עקנַארק יד ןלָאהרעד ןוא ןלייה וצ ,תוריד יד ךעלכעזטּפיוה ,ןעגנוג

 40 ןיא .ןירעגעלפ-ןקנַארק עלעיצעּפס ַא ןַארַאפ זיא טעמנ ץוביק ןדעי ןיא
 ייוצ םעד רעסיוא ,ןרעמיצ-ןקנַארק עלעיצעּפס ןַארַאפ ןענעז םיצוביק ערעסערג
 .רעטרע 50 טימ רעזיײה-ורּפָא עלַארטנעצ

 רענעבעגעגרעביא רעד טימ ןעמַאזוצ ,טעברַא רעד וצ ךיז ןעניואוועגוצ סָאד
 םעד ףיוא טביוה ןוא טקרַאטש ,גנולייה ןוא גנולָאהרעד ,עירָאטינַאס רַאפ גרָאז
 יד ךרוד זיא 1924 ןיא זַא ,טקַאפ ַא זיא'ס .הרשכה ףיוא םירבח יד ןופ טנוזעג
 444 ןיולב ןופ הילע יד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא טמַא-עניטפעלַאּפ ןופ םיריוטקַאד

 ןיא 1925 ןיא .ןרָאװעג טכוזרעטנוא ייז ךרוד ןענעז עכלעוו ,םיצולח טנעצָארּפ
 ,טנעצָארּפ 1,8 זיב ןלַאפעג םיצולח ענעטלַאהענּפָא ןופ טנעצָארּפ רעד

 ןיא טייקיטעט-רוטלוק עוויסנעטניא א טריפעג טרעװ םיצוביק יד ןיא (ח
 "ןרעלא עלעיצעפס ,ןעמוקנעמאזוצ ,ןסרוק ,ןויירק ,ןטארעפער ,ןסעומש ,סעיצקעל
 טגרעלעג טרעוו טגנערטשעגנָא סרעדנוזַאב ץנַאג ,לג ,ד .א ןרָאנימעס ,"םישדח

 טשינ ךָאנ טקידירפאב םענרַאפ רעקיטציא רעד ,רוטארעטיל ריא ןוא שיאערבעה
 טייקטסופ רעקיטסייג רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא רעבָא ןטיונ ןוא ןעגנורעדָאפ עלַא
 -- טגנגוי עשירעייגקידיײל עשידיא ןלייט עסיורג ןופ הדירי רעשילַארָאמ ןוא

 .רעכעה ךרע ןַא טשינ ץוביק ןופ ןבעל עקיטסייג ןוא רוטלוק סָאד זיא
 רעייז ןענעז ,ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה "ץולחה; רעד סָאװ ,ןבַאגפױא יד (ט

 ןענעז ,עכעלרעסיוא ןוא עכעלרעניא יד ,ןטייקירעווש יד .עכעלטרָאװטנַארַאפ

 ןרעג טעוװ ,ןרעסעבוצסיוא ןסיוא ויא סָאװ ,קיטירק עקיטכירפיוא עדעי ,עטסנרע

 רַאפ טעז סָאװ ,ףליה עשירבח קיטיוג זיא רעמ ךָאנ רעבָא ,ןרעוו ןעמונעגפיוא
 ,טסַאל יד ןגָארטטימ טיירג זיא ןוא ליצ ןסיורג םעד ךיז

 יד ןקנערשַאב ֹוצ ןוואורּפ טכַאמעג ןרעוו'ס ןעוו טייצ א ןיא ,טציא אקוד
 רעד סיוא רעמ ךָאנ ךיז טלייט ,גנוכעלקריוװרַאפ רעשיטסינויצ ןופ ןטייקכעלגעמ
 עקיטסייג ןוא עכעלטפַאשלעזעג ַא ,םזינויצ ןרַאפ גנוטסעפ ַא יו הרשכההיץוביק

 ,םייה-סטעברַא'נַא ןיוש רעטנזיוט רָאֿפ --- טנגוי רעשידיא רעד רַאפ גנוביוהרעד
 ,ליצ ןוא גנובערטש א -- רעטנזיוט רעקילנעצ רַאפ

 ןלױּפ ןיא "ץולחח , זכרמ
 ,(1926 ,"רוד ןגניא ןופ וטפיוא,)

 יק סווָא ר טס ָא .ב

 "דנוב, רעד ןוא דימ

 םעד עסערּפ ןייז ןופ ןטייז עצנַאג ןעמדיוו ןביוהעגנָא טָאה "דנוב, רעד
 עצנַאג -- טפיג ןוא עצעה ,סיוא-גָאט ןייא-גָאט ,םיצוביק-הרשכה יד טימ ףמַאק
 ,סרעמע

 ,גנוניישרעד עייג ןייק טשינ ךָאד ןענעז םיצוביק יד :ךיז וטסעדנואוו
 .טקעטשרַאפ יווץעגרע טשינ ןוא -- ןרָאי ליפ ױזַא ןיוש ךָאד ןריטסיזקע ייז
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 םיצוביק יד ביוא --- סעּפע סָאװרַאפ ,ייז ןענעק ,ייז ןיא ןָא ךיז ןסיוטש עלַא
 יװ ?טייצ עצנַאג יד ןגיוושעג "דנוב, רעד טָאה ,ךעלקערש ױזַא תמאב ןענעז
 עשיטסילַאיצַאס ענייז ?ןטַאררַאפק גנַאל ױזַא טנעקעג "דנוב; רעד סָאד טָאה
 -ָאיצקַאער ַאזַא רָאי ןעצ רעכעה קידנעעזוצ ,ןגייווש ךעלדנעש ױזַא ןוא ןבַאגפיוא
 ? םיצוביק יד יװ גנוניישרעד עשיטסילַאיצָאס-יטנַא ,ערענ

 זַא ,קיטירק-טסבלעז ןופ ליפעג סָאד ןרָאװעג טּפמעטרַאפ ױזַא ןיוש זיא יצ

 ? עסערּפ ןייז ,ךיז ,עגַארפ עקיזָאד יד ןלעטש טשינ טעװ "דנוב; ןופ רבח ןייק
 יד .קילעפוצ טשינ ןענעז -- טציא ןדער סָאד יװ ,רעירפ ןגייווש סָאד

 טָארדַאב עכלעוו ,גנוניישרעדןסַאמ ַא ןרָאװעג זיא ןליוּפ ןיא ץוביק רעד : הביס
 ןייק גנואיצוצ רעוויטקעיבָא ןייז טימ זיולב טשינ ,"דנוב; ןופ ץנעטסיזקע יד

 רעשיטסילַאיצָאס רעכעלנעזרעּפ ֹוצ גנואיצוצ ןייז טימ ךיוא רָאנ ,לארשי ץרא
 ,גנוכעלקריוורַאפ

 ךיז טָאה ןעמ ןמז לכ ,רָאלק ליפוצ ןעוועג טשינ ךָאנ זיא סָאד ןמז לכ
 עכלעוו ,רעטעברַא-טשינ ןופ ץוביק ַא וצ יו ץוביק-הרשכה םוצ ןעיצַאב טנעקעג
 קידנעװטיונ ןעוועג טשינ זיא -- י"א ןייק ןטיירגוצוצ ךיז זיולב געוו ַא ןכוז
 .םיא ןגעק ןצעה ןוא ץוביק ןופ תורשכ עשיטסילַאיצָאס יד ןענעקיילרַאפ וצ
 םענייש םעד ןגעוו ןקורדנייא ןבעגרעביא ךיוא טנעקעג ןַאד טָאה ןעמ ,ךוּפיהל
 ,י"א ןיא םיצוביק יד ןופ טנעמירעּפסקע ןשיטסילַאיצָאס

 רעד ןופ עגַארפ יד ןזעל ןיילַא טכַארטעג טשינ לָאמנייק טָאה "דנוב; רעד
 ןעגנַאגעג זיא רע --- קלָאפ ןשידיא ןופ רוטקורטס רעשימָאנָאקע רעלַאמרָאננוא
 ןיא ןבילברַאפ ןענעז ייז .רעטעברַא ןעוועג ןיוש ןענעז סָאװ ,יד וצ םינּפ ןטימ
 טָאה "דנוב, רעד .רעטעברַא סיוא ןרָאװעג ןענעז ייז יו ,םעדכָאנ ךיוא *דנוב;
 ןעמוקעג זיא סָאװ ,טנגוי רעשידיא רענעי ףיוא עיזנעטערּפ ןייק טַאהעג טשינ
 ,ןײלַא ךיז זיולב טשינ ןעװעטַאר ןטכיש עכעלרעגריב-ןיילק ןוא עזַאושזרוב ןופ
 ַא טיובעגסיוא ןוא ןפַאשעג טָאה טנגוי יד ןעוו רעבָא .קלָאפ ריא ךיוא רָאנ
 ןפַאשעג טָאה טנגוי עבלעז יד ןעוו ,י"א ןיא סַאלק-רעטעברַא ןשיטסילַאיצָאס
 ,הרשכה-יצוביק :ךיז טפור סָאװ ,קרעװ ןשיטסילַאיצָאס םעד תולג ןיא ךיוא
 וצ ןוא סַאלק-רעטעברַא ןקיד'לארשי ץרא םוצ ןייטשוצ ןביוהעגנָא ןבָאה'ס ןוא
 ; רעדניק-רעטעברַא ןוא רעטעברַא ךיוא תולג ןיא ָאד גנוגעווַאב רעשיצולח רעד
 ןטיירג עכלעוו ,רעטעברַא ןופ ץוביק ַא בור'ס טציא זיא הרשכה ץוביק רעד ןעוו
 -ךעלנעזרעּפ רעמ ַא וצ ,י"א ןיא ןבעל-סטפַאשלעזעג ןוא -טעברַא ןַא וצ ךיז
 עלַא ןרָאװעג טלוב ןוא רָאלק ןיוש זיא ץלַא סָאד ןעוו --- 1 ןבעל ןשיטסילַאיצָאס
 -- ןפמול ןוא ץנעגילעטניא ,רעטעברַא ,עיזַאושזרוב רעד --- קלָאפ ןופ ןטכיש
 ןענעקרענָא רעדָא : יו געוו רעדנַא ןייק "דנוב, ןרַאפ ןבילבעג טשינ זיא ןַאד
 טימ ףמַאק-עצעה ַא ןרעלקרעד רעדָא ,ןרעלעפ עשיטסילַאיצָאס עקידרעירפ ענייז
 גוצציירק םעניא קיטירק עשיטסילַאיצָאס יד ןדַאשטרַאפ סָאװ ,ןזַאג-קיטש עלַא
 ,םיצוביק-הרשכה יד ףיוא
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 ףמַאק םניא ךעלגעמ טשינ זיא -- ןטכינרַאפ ןוא ,ןטכינרַאפ : גוצציירק ַא
 וצ ,סָאגירעטעברַא רעשידיא רעד ףיוא טשינ וליפַא ,סַאג רעשידיא רעד ףיוא
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 ,ןלוּפ ןיא ץובק-הרשכה רעד טקיטסעפרַאפ ןוא טקרַאטשעג ןיוש ךיז טָאה ליפ

 רעטוװװאורּפעגסיוא רעד .,גנוגעוװוַאב עשיצולח יד טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה ליפ וצ
 -- ךיז יב ,חכ םענעגייא ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ןופ געוו רעד ,געוו
 ,חכ ןכעלרעסיוא ןַא וצ -- גנוריגער רעד וצ ,"יוג, םוצ ךיז ןדנעוו ,ןרסמרַאפ
 "דנוב; רעד .םיא וצ ךיז ןדנעוו סָאװ ,יד תבוטל ןרידיצעד ןוא ןעמוק לָאז סָאװ
 סע לָאז ,רעטעברַא עשיליוּפ יד םיצוביק-הרשכח יד ףיוא ןצעה ןביוהעגנָא טָאה

 "גיימעג רעד וצ טעדנעוועג טשינ ךיז טָאה "דנוב, רעד : ןרעו ןענַאטשרַאפ טוג
 טָאה רע ;ןעמַאװצ ןציז ריִמ ואוו ,לַאנַאיצַאנרעטניא םוצ ,ץנַאטסניא רעמַאז
 ןענייארַאפ עלענַָאיסעפָארּפ יד ןופ עלַארטנעצ רעד ןופ וליִפֲא טרעדָאפעג טשינ
 יד ףיוא םירבח ענייז וצ ךיז טעדנעװ רע --- ןינע םעד ןרעלקפיוא ןליוּפ ןיא

 .רעטעברַא עשיליוּפ עקיטרָא יד םיצוביק יד ןגעק ןציירוצפיוא -- רעטרע
 ןבעג טעװ סָאד :טייהרעקיניזטסואווַאב ןוא ,עיצקַא-עצעה ַא לָאמנייא ןיוש

 ןופ רעטעברַא עשיליּפ ןביײרטרַאֿפ רימ :טכורפ א רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא .טכורפ
 םעד ןופ ןסערעטניא יד עגופ ןענייז ,קלָאפ עדמערפ סָאד ,רימ ,טעברַא רעייז
 ּ! קלָאפ ןטרעגריבעגנייא םנופ ,קלָאפ םענעסעזעגנייא

 ,ןריזילַאנַא סע רימָאל
 א צא א

 -סילַאיצָאס ,ןשיטסינויצ ןופ ; ןטקנוּפדנַאטש עלַא ןופ : טגָאזעג ןיוש בָאה'כ
 ןשידיא ןרַאפ קידנעװטיוג טגנידַאבמוא זיא -- ןכעלשטנעמ-ןײמעגלַא ,ןשיט
 ,עיצַאזיוװיטקודָארּפ ןופ סעצָארּפ רעד טנגוי ןייז רָאפ ןוא קלָאפ

 "יװיטקודָארּפ ךעלגעמ זיא יצ ,חוכיו םענעי טייז א ןָא ןזָאל טציא רימָאל
 עיצַארטנעצנַאק וצ ,עיצַארטנעצנָאק רעלַאירָאטירעט וצ טעטכירעג טשינ ,עיצַאז
 יד טעטכילפראפ סָאװ וצ --- טושּפ --- ןייטשרַאפ ןוואורּפ רימָאל ,י"א ןיא אקוד
 ,ךיז ןריזיויטקודָארּפ ןופ טייקידנעווטיוג עקיזָאד

 א ןיא ךיז טניפעג טייקטיירפשוצ רעצנַאג ןייז ןיא קלָאפ ששידיא סָאד
 ןשימָאנָאקע ןופ ךיױא ,טשינ טעדליב סע .קימָאנָאקע רעטמיטשַאב רעסיוועג
 רעּפרעק-סעדנַאל ןשימָאנָאקע םעד ןיא .הנידמ ַא ןיא הנידמ ַא ,טקנוּפדנַאטש
 ,קידנעווטיוג טשינ ןענעז סָאװ ,סעיצקנופ עשימָאנָאקע ענעי דיא רעד טליפרעד
 יד ךרוד ןעמונרַאפ ןרעוו רעדָא רעטנוא רדסכ ןעייג עכלעוו ,ןלָאר-ןשיוװצ שנעי
 ,רעניואוונייא עקיטרָא

 ןבָאה ? טשינ ןרירגימע ייז דלַאביװ ןדיא יד רעביא טביילב ,ָאזלַא סָאװ
 ,ןגייווצ עשימָאנָאקע ערעדנַא ןיא ןעגנירדוצניירא יװ ,הרירב רעדנַא ןַא ןעד ייז
 ? ערעמירּפ ,ערעטנוזעג רעמ

 ןיא טעברַא -- ךעלגעמ זיא'ס לפיוו ףיוא .טעברַא וצ ןייגרעביא ןזומ ייז
 "סטעברַא עיינ ןפַאש :ןגעװ ייווצ ןאראפ ןענעז .,ןגייווצ-ירטסודניא ערעמירּפ
 ,ןטעברַא ענענַארַאפ ןיוש יד ןיא ןעגנירדנײרַא רעדָא ,דנַאל ןצנַאג ןרַאפ ןלַאוװק
 ,קימָאנָאקע רעקידנריטסיזקע רעד ןופ םָאר רעד ןיא

 ןופ טריטָארקנַאב ןיטולחל טָאה םזילַאטיּפַאק רעד ןעוו ,טייצ רעזנוא ןיא

 "סיזקע וצ טייקכעלגעמ רעד רַאפ דנַאל סעדעי טפמעק ,טקנוּפדנַאטש ןשימָאנָאקע

 וצ טייקכעלגעמ ןייק ָאטשינ זיא'ס ןוא ,ןעמַאר עקידרעירפ יד ןיא זיא'ס-יוו ןריט
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 ןיא עגַאל יד זיא ױזַא .ןקירבַאפ ןיא עיצקודָארּפ יד ןעלקיװטנַא ,ןרעטיירברַאפ
 .רעדנעל בור סָאד

 ,םעד ןוא רעטעברַא ןשידיא םעד ,קלָאפ ןשידיא םעד ,םורַא ױזַא טביילב
 םניא ךיז ןסילשנָא :זיולב רעביא םיא טביילב -- רעטעברַא ןַא ןרעוו זומ סָאװ
 ,םַאר-סטעברַא רעקידנריטסיזקע רעד ןיא ךיז ןסַאּפנײרַא ןוא סַאלק-רעטעברַא
 טשינ טעוו רע ןוא ,טימעסיטנַא ןייק טשינ זיא סָאװ ,רעצעמע ןַארַאפ ןעד זיא
 רָאט ?ךַאז רעד ןופ טייקיטכערעג יד ,טייקידנעווטיונ יד ,זומ םעד ןענעקרענָא
 רע זומ ?רעטעברַא ןַא ןרעו רעמערק רעשיליוּפ רעטריטָארקנַאב ַא טשינ ןעד
 טָאה'ס ןמז לכ סַאלק-רעטעברַא םוצ ןייטשוצ טשינ ןוא רעגנוה ןופ ןברַאטש ןעד
 רעד ךיוא טכער עבלעז יד טשינ ןעד טָאה ? קירבַאפ עיינ ַא טנפעעג טשינ ךיז
 ?ןוז ןייז ,רעמערק רעד ,דיא

 יד יװ ,ץנעטסיזקע ןוא טעברַא ףיוא טכער רעדניק עשידיא טשינ ןבָאה
 ? גנורעקלעפַאב ענעסעזעגנייא

 ןעוו ךעלדנעטשרַאפ ןוא רָאלק זיא טכער יד רעבָא .טכער סָאד ןבָאה ייז
 ןיא טריזיטערקנָאק טרעו סע ןעוו רעדָא ,שיטערָאעט זיולב ,טקַארטסבַא זיא'ס
 ,דנַאל ןדנפערטַאב םניא יטירעּפסָארּפ ןופ ןטייצ

 ךצמ טעברַא ףיוא גנורעדָאפ עדעי ןעמ ןָאק עגַאלרעדינ ןופ ןטייצ ןיא
 סגנוריגער-טַארטסיגַאמ יד ןופ לייט ַא זַא ,גנורעדָאפ עשיטילָאּפ עדעי ,דיא םעד
 ַאזַא עדעי -- ןדיא ןרעװ ןבעגעגרעביא ןלָאז ןטעברַא עכעלטפַאשלעזעג ןוא
 עקיזָאד יד :לַאירעטַאמ-עצעה ןיא ןעלדנַאװרַאפ טכייל ןעמ ןָאק גנורעדָאפ
 .םענעסעזעגנייא םעד ,רעטעברַא םעד ןביײרטרַאפ ,טשרמולכ ,טמוק גנורעדָאפ

 ,רענײמעגלַא ןַא ךרוד םישוריּפ-ץעה עכלעזַא ןדיײמרַאפ ךָאנ ןָאק ןעמ גיוא
 -רעד רעבָא סָאד טעװ סָאװ וצ ,גנורעלקפיוא רעשיטסילַאיצָאס ,רעקידנסַאפמוא
 םעד ,רעטעברַא םעד ןופ ןטקניטסניא יד קידנציירפיוא ,רעטרע יד ףיוא ןריפ
 ,ןרָאיַארַאפ } טסירק ַא ןטעברַא טנעקעג טָאה'ס -- דיא ַא טעברַא ָאד ,עז; : דיחי
 סָאד ןעק סָאװ וצ ,סָאװ וצ -- ?טעברַאעג ןטסירק ָאד ןבָאה ןרָאי ייווצ רַאפ
 ...?עצעה ַאזַא ןריפרעד זנוא

 (19233 ינוי 23 ,"תועידי;)

 הרשכה ןגעק ףמַאק רעד

 זיא ,19223 רעבָאטקָא ןיא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןופ סערגנָאק ןפיוא
 -נעמַאזוצ רעד .םיצוביק-הרשכה יד ןגעק עדער רעפרַאש ַא טימ סױרַא רוטרַא
 עיצולָאזער עטגיילעגרָאפ "דנובע ןופ יד ןעמענוצנָא טגַאזטנע רעבָא ךיז טָאה רָאפ
 .עגַארפ רעקיזָאד רעד ןיא

 ָאיסעּפָארּפ עשידנוב יד ןופ טַארילַארטנעצ רעד ךיז טָאה 1933 יַאמ ףוס
 רעד וצ ןוא עיסימָאק-לַארטנעצ רעד וצ טעדנעוװעג עשרַאװ ןיא ןעניירַאפ עלענ
 ,"םזילַאיצָאס ןשלַאפ ןגעק, .נ .א ,ווירב ַא טימ י"ַאוװָאדַאװַאז ַאדַארק רעװעשרַאװ
 יד ןשיווצ לָאר עבלעז יד טליּפש םזינויצ רעד : טרָאד ךיז טגָאז ןרעדנַא ןשיוצ
 ףמַאק ןגעוו טלייצרעד טרעוו ןַאד .ןקַאלָאּפ ןשיוצ םזיטימעסיטנַא רעד יװ ,ןדיא
 טנַאה ןעייג ןויצ ילעוּפ יד זַא ,טגָאזעג טרעוו'ס ןוא י"א ןיא הדובע שוביכ רַאפ
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 ןענײרַאפ-ןסַאלק עלענָאיסעּפָארּפ יד ןָא ןפיירג ,רעבעג-סטעברַא טימ טנַאה ייב
 ןסיב ןטצעל םעד ןעניירַאפ ערעזנוא ןופ רעדילגטימ יד ןופ סױרַא ןסייר ןוא
 ףיוא סױרַא סנטצעל וליפַא ןקיש ןויצ ילעוּפ יד ; טיורב ןטעװעצַארּפרַאפ-רעװש
 טשינ ןוא םנח יצחב ןטעברַא עכלעוו ,םיצולח ןקירבַאפ ןוא ןטַאטשרַאװ יד

 עשידיא עטריזינַאגרָא-לענָאיסעּפָארּפ יד קורב ןפיוא סױרַא ייז ןפרַאװ לָאמנייא

 ןעמ טָאה ?גנוטייצסקלָאפ, רעד ןיא זַא ,טנַאסערעטניא ,רעטעברַא עשיליוּפ ןוא

 רָאנ ,טנעמוקָאד ןשיטימעסיטנַא ןקיזָאד םעד ןכעלטנפערַאפ וצ טמעשעג ךיז

 .?ָאמסיּפ עװָאנ, ןַאגרָא ןשיליוּפ ןיא טכעלטנפערַאפ םיא טָאה'מ

 רע ןכלעוו ןיא ,רַאלוקריצ ַא טקישוצ טַארידנַאל רעד טָאה טסוגיוא ןיא

 וצ ידכ ,עיצקַא עטיירב ַא ןעמענוצפיוא ןעגנולײטּפָא ענייז עלַא ףיוא טרעדָאפ

 ןעמענ, --- רַאלוקריצ ןיא ךיז טגָאז --- "סעקינ'הרשכה יד, .הרשכה יד ןפמעקַאב

 עשיטסינויצ ןופ ןטלַאהעגסיוא ןרעוו ייז לייוו ,ןיול ןטסנעלק ןרַאפ טעברַא ןָא

 "'מוא ןפרַאש ַא ןביױהוצנָא ןפורעג ןרעוו ןעניירַאפ עלענַָאיסעפָארּפ יד ,ןדנָאפ
 םַאנסיוא ןָא עלַא טימ הרשכה רעשירעקירדניול רעד ןגעק ףמַאק ןקידתונמחרב

 "ַאפ ןוא ןעמענ יד ןקישוצניירַא ףיוא .א .צ טרעדָאפ רַאלוקריצ רעד ,"ןעלטימ

 רעד ןופ םיספורטיּפא יד ןענעז סָאװ ,רעריפ ןויצ ילעוּפ עקיטרָא יד ןופ סעילימ

 : ,הרשכה
 ןופ ןייגרעביא ןזײװנסַאמ ןטימ ןעמַאזצ טלַאפ הרשכה ןגעק ףמַאק רעד

 ןופ גלָאפרעד םעד טימ ןוא ןעייר ערעזנוא ןיא ןטסידנוב רעקילדנעצ ליפ

 .עשרַאװ ןיא ןענייראפ עלענָאיסעּפָארּפ ענענַאטשטנע ןַאד ערעזנוא

 ,רעקעהיץלָאה עכעלטסירק ךיוא טריזיליבָאמ ןרָאװעג ןענעז ווָארגנעװ ןיא

 לָאז רע ,עװטסָארַאטס םוצ גנודנעוו ַא רַאֿפ טלעטשעגּפָא טשינ ךיוא ךיז טָאה'מ

 ןשירמוש ןפיוא ןלַאפעגנָא ןעמ זיא עשזמָאל ןיא .ץוביק םעד טָאטש ןופ ןקישסיױרַא

 זיאמ .סעקשטנעה עגרעזייא ןוא רעגנערד ,סנזייא ,קעה טימ "ךרדב; ץוביק

 יד ןופ ןבירטעגּפָארַא ייז ןוא רעקעהיץלָאה םירבח ערעזנוא ףיוא ןלַאפעגנָא

 וָאקשיװ ןיא .הנגה ַא ןריזינַאגרָא וצ ןעגנואווצעג ןעוועג זיא ץוביק רעד .ןפייה

 ךיז טָאה רעטצעל רעד .ץוביק ןופ םירבח ליפ טעדנואוורַאפ ןרָאװעג ןענעז

 םעד טריפעג ןבָאה טרָאד ,דנַאטשוצ-טגנורעגַאלַאב ַא ןיא ןענופעג ןכַאװ עגנַאל

 .עטיור עשידיא ןוא "דנוב , ףמַאק ןקילייה

 הרש טָאה ,1934 ,רעבמעצעד 10--9 .,רָאפנעמַאזוצ-טרָאּפסנַארט ןפיוא

 ןופ לָאר עשירעקידדניול יד ןטַאגעלעד עשיליוּפ יד *טרעלקעגפיוא, רעבעווש

 ןטקַאפ עטשרמולכמ יד טלּפמעטשעג טָאה ץַאק רבח רעזנוא .סעקינ'הרשכה יד

 ,םירקש עקיליווזייב עטושפ סלַא

 (1935 רַאורבעפ) רָאפנעמַאזוצ ןשידנוב ןט-6 ןפיוא רעבעג-טכיראב רעד

 "וקָאד ןעמוקַאב טָאה טעטימָאק לַארטנעצ רעשידנוב רעד זַא ,ןבעגעגרעביא טָאה

 ןענעז טעטש 26 ןיא .טעטש 50 ןופ הרשכח "רעשירעכערבקיירטש. ןגעוו ןטנעמ

 ןגעװ ןוא גָאלּפ-הרשכה רעד ןגעוו ןפורפיוא עלַאקָאל ןבעגעגסױרַא ןרָאװעג

 טָאה "דנוב) רעד ןעגנוגנערטשנָא עכלעוו ןעז וצ זיא ןופרעד ,ללכב םזינויצ

 יד ןבײרטּפָארַא ףיוא גנוגעוװוַאב עטיירב ַא ןגיװאוצרעדנַאנַאפ ידכ ,טכַאמעג

 .רעצעלּפ-הרשכה יד ןופ םיצולח
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 קירבַאפ רעד ןיא קיירטש ַא ןכָארבעגסיױא 1925 ילוי ןיא זיא ץעלדעש ןיא
 -ץג ןבָאה עטיור ןוא ןטסידנוב יד לייוו ,?ַארטסַא; ןעגנוטעברַאסױא-טרָאּפס ןופ
 ערעטלע ליפ .ץוביק ןופ רבח ַא טעברַא רעד ןופ ןקיטייזַאב לָאז'מ טרעדָאפ
 קידנקוק טשינ ,קיירטש םוצ ןייטשוצ טלָאװעג טשינ ןבָאה ןטסידנוב-רעטעברַא
 ןופ רבח רעזנוא ןקיטיײזַאב וצ ןעגנולעג טשינ ךָאד זיא ,ןעגנואימַאב עלַא ףיוא
 ,טעברַא רעד

 -ימָאק לַארטנעצ רעד טָאה ,עצעה רעצנַאג רעקיזָאד רעד ףיוא רעפטנע סלַא
 -םיונוצ *ץולחה, זכרמ ןטימ ןעמַאזוצ ןסָאלשַאב .ס .צ -- ןויצ ילעוּפ ןופ טעט
 ןיזמוא ןדליװ ןצנַאג םעד ןכַאמ טלוב לָאז סָאװ ,לַאירעטַאמ דנכערּפשטנַא ןעלמַאז
 ,טייצ רעבלעז רעד ןיא זַא ,שיטסירעטקַארַאכ זיא'ס .עצעה רעשידנוב רעד ןופ
 -טכַאמ יד ווָאסָאלק ןיא ןבָאה ,עינַאּפמַאק ןייז ןביוהעגנָא טָאה "דנוב; רעד ןעוו
 ןבָאה ייז לייוו ,םיצולח יד ןגַאזטנַא וצ רעבעג-סטעברַא יד ןגיױאווַאב ןענַאגרָא
 ןט-1 םעד ןרעייפ וצ טריטיגַא ייז ןוא רעטעברַא עשיניאיַארקוא טריזינַאגרָא
 . . .יאמ

 יד ןעלצרָאװ עפיט עכלעוו ןזיוװַאב טָאה הרשכח רעד ןגעק עצעה יד
 ןופ ןעיטַאּפמיס יד .סַאג רעשידיא רעד ףיוא ןגָאלשעג טָאה גנוגעװַאב-"ץולחה;
 ןיא ןענעז גנורעקלעפַאב רעקידנטעברַא רעשידיא רעד ןופ ןזיירק עטטטיירב יד
 ,טייז רעזנוא ףיוא ןעוועג שוריפב ףמַאק ןקיזָאד

 (1936 ,"טייקיטעט ןויצ ילעוּפ רָאי 52)

 ןיק ב ָא ד .א

 (*גנוקידלושַאב רעד ןגעק

 ַא רַאפ גנוגעװַאב עשיצולח יד ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא לָאמַאכָאנ
 ןגעוו חוכיוו םעד ןיא ןעמענוצליײטנָא ןעגנואווצעג רעדיוו ןענעז רימ ןוא .טּפשמ
 ,גנוריזינַאגרָא ןוא דָאטעמ ,טכער עריא

 -געמ-הילע רעד ןגעוו עגַארפ יד ןעמואוושעגפיורַא זיא םויה רדס ןפיוא
 פָארַא ןעיירש ביבא לת ןוא הפיח ןופ ןסַאג יד רעביא .ןדיא-םתס רַאפ טייקכעל
 סָאװ --- חסונ רעייז ןיא ןוא ןטסינָאיזיװער יד ןופ ןעמָאנ םעניא --- ןטַאקַאלּפ

 ענעמונעגנָא יד רעביא חוכיו רעפרַאש ַא טלקיװטנא ךיז טָאה 1937 בײהנָא (*
 ,הילע רַאפ םיצולח יד ןביילקסיוא ןופ ןפוא םעד ןוא הרשכה רעד ןיא תוטיש
 ןופ רעטיײל רעקיטסלָאמעד רעד ,רָאטַאנעס ר"ד ןביוהעגפיוא טָאה חוכיװ םעז
 רעד וצ םודנַארָאמעמ ןלעיצעּפס ַא ןיא .רוטנעגַא רעשידיא רעד ןופ לײטּפָא"הילע
 ןגעק ןעגנוקידלושאב ערעװש טקורעגסיורא רע טָאה עװויטוקעזקע רעשיטסינויצ
 טָאה עװיטוקעזקע יד .ןדָאטעמ:סטעברַא ערעיײז ןוא ןעגנוגעואב עשיצולח יד
 רעד ןופ תונקסמ יד .עגַארפ יד ןשרָאפוצסױא עיסימָאק עלעיצעּפס א טרינימַאנ
 טעשזדויב ,ןטַאקיפיטרעס ןופ ןלײטרַאפ ,הרשכה רעד ןופ םענרַאפ ןגעוו עיסימָאק
 טכַארבעג ןענעז ,ןטאבעד ערעגנעל ךָאנ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז סָאװ .װ .א .א
 ,סערגנַאק ןשיטסינויצ ןט20"7 םוצ ןרָאװעג

 רעד רַאפ ןיקבָאד .א ןופ עדער ַא ןופ ןגוצסיוא ןענעז "גנוקידלושַאב רעד ןגעק;

 .עיסימָאק רעקיזָאד
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 ןופ טכער-הילע סָאד ,ךעבענ ,טבױרַאב ןעמ זַא ,תולוק ילוקב ןעװעדלַאװעג
 זיא רע .רָאטַאנעס ר"ד ןופ דייר יד ףיוא ייברעד ךיז קידנפוררַאפ ,דיא-םתס
 ,טלװעַאב קרַאטש ױזַא ןטשרמולכמ טרעוװ סָאװ דיא-םתס רעקיזָאד רעד סע
 ?ןקידייטרַאפ וצ גייצעג-רעּפַאלק ןצנַאג ןטימ סיורַא זיא ןעמ טכער סעמעוו ןוא

 יַאב סוחי רעצנַאג סעמעוו הלוע םעד ןעניז ןיא ָאד טָאה ןעמ זַא ,םינּפ ַא
 ,טפַאשרעּפרעק רעשיטסינויצ ןייק ןיא ןסָאלשעגנָא טשינג זיא רע סָאװ ןירעד טייטש

 "טימ רעטנזיוט רעטרעדנוה םורָא דניצַא טמענ גנוגעווַאב ששיטסינויצ יד
 רענעמכַאפ ןופ ןדנַאברַאפ ,סעיצַאזינַאגרָא עשיצולח ןרעהעג ריא וצ : רעדילג

 רעסיורג רעד טימ ןדירפוצ טשינ ןענייז סָאװ ענױזַא ןַארַאפ ןענייז'ס ,תמא .דכו

 == גנוניימ רעייז טיול -- לייו ,ןטפַאשרעּפרעק עקיזָאד יד ןיא םירבח לָאצ

 "רַאפ ןוא גנושיוטנַא ייז טרַאװרעד'ס ןוא ןטכיזסיוא-הילע ןייק טשינ ייז ןבָאה
 ,גנורעטיב

 -ַאגרָא ליפוזַא ןַארַאפ ןענייז'ס סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טשינ ןבָאה טָא ןוא

 ןעמענ ןוא ןגרָאז סָאװ ,רשוי יצילמ ןוא רעגרָאזרַאפ ןזיוװַאב ךיז ,ןדיא עטריזיג
 ,ןריזינַאגרָא טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןוֿפ עדווירק יד ןָא טשרמולכמ ךיז
 "געמ ןבָאה ,ןדיא-םתס יד ,ייז ךיוא זַא -- רעגרָאזרַאפ יד --- טשינ ייז ןסייוו יצ
 ךיז טגיפעג סָאװ -- רעטעברַא ןופ עטָאװק-הילע יד ? ןייז וצ הלוע ןטייקכעל

 סע ןוא לטירד ַא זיולב טפערטַאב -- רוטנעגַא רעד ןופ עיציזַאּפסיד רעד וצ

 עירָאגעטַאק רעד ןיא הילע רעטריזינַאגרָאמוא רעד רַאפ לטירד ייווצ טביילב
 ,דכו ,ןטסילַאטיּפַאק ,םיבורק עטרעדָאפעגסױרַא ןופ

 רעד ןופ עיציזָאּפסיד רעד וצ ךיז טניפעג סָאװ עטָאװק רעד ןיא ךיוא
 סָאװ ,טיילכַאפ יװ ,"עטריזינַאגרָאמוא, ןופ עירָאגעטַאק ַא ןיירַא טייג רוטנענַא
 יד ןופ םילוע ,ןטסילַאירטסודניא ןופ דנַאברַאפ םעד ןופ טרעדָאּפעגסױרַא ןרעוו
 ,סעיצַאדנעמָאקער טול רעטלע-:טעברַא םעניא םיבורק רעדָא רעדנעל-חרזמ
 -םתס ןרַאפ ןרעיוט יד טלגיררַאפ טָאה'מ זַא ,"וקעציוע רעד זיא עשז-סָאװ ָאט

 ?דיא
 זיא י"א ןייק הילע עטריזינַאגרָא יד סָאװ ,ןגרָאז םזינויצ רעד ךיז לָאז

 ליפוצ הלוע ןענעז'ס סָאװ ןעוועג לגעב אטוח רימ ןבָאה ןעד יצ ? סיורג וצ
 הרשכה טכַאמעגכרוד ןבָאה סָאװ ,קנאדעג ןשיטסינויצ םוצ עיירטעג ןשטנעמ

 עגָאװערט ןעמ טּפַאלק סָאװ וצ ? גנוריזינַאגרָא ןופ טיײטַאב םעד ןענעקרענָא ןוא
 ?הילע רעטריזינַאגרָא רעד ןגעק גירק ןקיליײה ַא טרעלקרעד ןעמ ןוא

 סָאד ןעיײנַאב לָא'מ !ןעמרָאפער עטניילעגרָאפ יד סע ןענעז סָאװ ןוא
 ןטַאקיפיטרעס-הילע ןבעג לָאז'מ ןכלעוו טול ; 'ב עירָאגעטַאק רעד ןופ םעטסיס

 ייז ןלָאז ייז ןוא טמַא-עניטסעלַאּפ םעד ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,ןעײטרַאּפ יד וצ
 טשינ ןוא טײלכַאפ ןייק טשיג ןענעז סָאװ ,עקינעי יד ןשיווצ ןלײטרעדנַאנַאפ

 ,םיצולח ןייק
 :סעּפע ךָאנ ןוא ?"ןדיא-םתס, יד ןרעוו ןפלָאהעג טימרעד ןלעװ ןעד יצ

 ןָאילימ לטרעפ םעד ןופ םילוע עוויטקעלעס יד טקידניזרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ טימ
 קילדנעצ יד ןוא ,סעיצַאזינַאגרָא עשיצולח יד ןוא טנגוי רעטעברַא רעטריזינַאגרָא
 רעגרע טייקשידיא רעייז זיא סָאװ טימ ? ןדנַאברַאפ-ךַאפ יד ןיא ןדיא רעטנזיוט
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 ייז ןענעז יצ ? "ןדיא-םתס, ןעמָאנ םעד ןגָארט סָאװ יד ןופ יו רעקינייװ ןוא

 ,ןטכיש עטמערָארַאפ יד ןופ טשינ ייז ןעמַאטש יצ ? טיונ ןופ רעדניק ךיוא טשינ
 ? עטריזינַאגרָאמוא יד ךיז ןריטורקער סע עכלעוו ןופ

 ןופ טייקיטכיו רעד ןגעוו חוכיוו ןלעיּפיצנירּפ םעד טציא טיינַאב ןעמ
 יד -- םינוגריא-הילע יד ןָא טפור רָאטַאנעס ר"ד .הילע רעטריזינַאגרָא רעד
 םענדָאמ ַא טימ תוכאלמ ילעב עטריזינַאגרָא יד ןוא סעיצַאזינַאגרָא-?ץולחה;

 -- עגַארפ רעד וצ לעטשנייא ןייז ףיוא ןָא טזייו אפוג סָאד סָאװ --- ןעמָאנ
 יד ,"הלוע םעד ןוא טמַא-עניטסעלַאּפ םעד ןשיווצ סעיצוטיטסניא-ױעלטימרַאפ;

 ,טמַא-לארשי ץרא םוצ טקעריד ןדנעוו ךיז --- גנוניימ ןייז טיול --- ןפרַאד םילוע
 -ַאגרָא וצ ךיז ןעגנואווצעג ןייז טשינ ןוא םינינע ערעייז עלַא טרָאד ןקידיילרעד
 ."רעטלעג ייז ןופ סיוא ןסערּפ , סָאװ ,םינוגרא ענױזַא ןיא ןריזינ

 -- ?טלטימרַאפ סָאװ טלַאטשנַא; טּפיוה עמַאס רעד :ןרעוװ טגָאזעג ָאד לָאז

 "יפיטרעס-הילע ןעוועג ןענעז'ס רעדייא ךָאנ ןיוש טריטסיזקע --- *ץולחה, רעד

 ןטַאקיפיטרעס יד בילוצ טשינ ןענַאטשטנַא זיא רע ! ןטמַא-לארשי ץרא ןוא ןטַאק
 םינוגריא יד ךייש סָאװ ןוא ,"םילוע יד ןופ רעטלעג ןסערּפסיוא; ידכ טשינ ןוא

 "סינויצ רעד רעדייא ךָאנ ןריזינַאגרָא וצ ךיז ןביוהעגנָא יז ןבָאה --- טיילכַאפ ןופ
 ,טכער רעייז ןוא ץנעטסיזקע רעייז טנעקרענָא טָאה סערגנָאק רעשיט

 ,טריטסיזקע "ץולחה, רעד טייז רָאי 20 ךָאנ סָאװ עװַאקישט רעייז זיא'ס
 זיא'ס זַא ,ןכַאמ רָאלק ןוא ןרעלקפיוא סיײנַארעביא ןעגנואווצעג רימ ןענעז

 רעטרינַאלּפ רעטריזינַאגרָא ןַא רַאפ געוו רערערעכיז ןוא רערעסעב ןייק ָאטשינ
 סָאװ ןטלַאטשנַא; טסייה סָאװ םעטסיס עקיזָאד יד יו הילע רעוויטקעלעס ןוא

 ,"ןעלטימרַאפ

 יד ןּפיזכרוד ןלָאז סָאװ ,ןרַאסימָאק ןרינימָאנ לָאז'מ זַא ,גָאלשרָאפ רעד

 סָאד זיולב ,םעד טל ,ןבָאה טעװ טלטימרַאפ סָאװ טלַאטשנַא רעד) םילוע
 יד ןיא שינכעט ןייר ןריפכרוד טשינ ךיז טזָאל --- (ןגָאלשרָאפ ןכַאמ וצ טכער
 ענלצנייא זַא ,ךעלגעמ סע זיא יוװ לייוו ; םיבושי עשידיא עטקַאּפמָאק ןופ רעדנעל
 ?רָאי עבלַאה סעדעי םילוע רעטנזיוט ןכוזוצרעטנוא חוכב ןייז ןלָאז ןשטנעמ
 ? גנוכוזרעטנוא ןימ ַאזַא ןבָאה ןיוש ןָאק ,טגָאזעג סנייטשמ ,טײטַאב רעסָאװ ןוא

 טָאה ױזַא .רעלעניגירַא וצ ןייק טשינ ךיוא זיא גָאלשרָאפ רעקיזָאד רעד
 בָאה אפוג ךיא .הילע רעד ןופ הפוקת-רעדניק רעד ןיא ןעוועג גהונ ךיז ןעמ
 רַאפ ,ןטמַא-לארׂשי ץרא יד ןופ סעיסימָאק ענעדיײשרַאפ יד ןיא טקילײטַאב ךיז

 ,ןטַאדידנַאק רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ ךעלגעטיגָאט ןעניישרעד ןגעלפ'ס עכלעוו
 ַא ןָא ןלעטש ןוא לבמיצ ןפיוא ןעמענ ייז טגעלפ ןעמ ."ףןייז קדוב, ייז לָאז'מ

 ,ןיקשיסוא ,לצרעה ר"ד ןופ ןעמָאנרָאפ רעד זיא סָאװ : לשמל ,תוישקיץָאלק רועיש
 ,המודכו ? לארשי ץרא ןיא ןעניואוו רעבַארַא ןוא ןדיא לפיוו

 רעמ ןוא ןרעסעב ַא ןעמונעגנָא טָאה גנוגעוַאב עשיטסינויצ יד רעבָא
 רעטרעדנוה ןבעל'ס עכלעוו ןיא ,םיצוביק-הרשכה ןעײטשַאב סע :דָאטעמ ןרעכיז
 ןרָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא ךיז טניפעג הילע רַאפ טַאדידנַאק רעד ,ןעמַאזוצ ןשטנעמ
 ןייז וצ הלוע טקיטעטשַאב רע טרעוו רעטעּפש .החגשה רעוװיטקעלָאק ַא רעטנוא
 םירבח יד .ה .ד ,ץוביק-הרשכה םעד ןופ גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא רעד ךרוד
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 ךשמ ןיא םערַאװ ןוא טלַאק טכַאמעגכרוד ,ןטילעג ,טבעלעג םיא טימ ןבָאה סָאװ

 ,רעכיז רעמ זיא םעטסיס רעסָאװ ךיז טגערפ .סיוא םיא ןביילק ,רָאי 4---2 ןופ
 ףניפ הלוע םעד סיוא טגערפ סָאװ רַאסימָאק ןופ לַאװסיױא רעד -- + רעלעיאר
 רעקיד'תופתושב ןופ ךוסי ןפיוא לַאװסיױא רעויטקעלַאק רעד רעדָא ,טונימ
 זיא ?ןטלַאטשנַא עקידנעלטימרַאֿפ , יד ןופ דָאטעמ רעד זַא ,ביולג ךיא ? תוירחא

 רעד ןיא רָאנ טשינ טריפעגנייא רימ ןבָאה הטיש עקיזָאד יד .רעטסעב רעד
 הטיש ַא זיא סָאד .טײלכַאפ ןופ הילע רעד ןיא ךיוא רָאנ ,גנוגעוואב רעשיצולח
 רעד ןיא ןלעװ סָאװ עקינעי יד טריזינַאגרָא סָאװ ,גנוגעװַאב א ןריוויטלוק וצ
 זיא דָאטעמ רעד טָא זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה'ס ,םילוע ןייז ןיילַא טפנוקוצ

 ןטפַאשלעזעג יד ןיא ןעמעטסיס ענעמונעגנָא יד וצ ץַאזנגעק ןיא ,קיד'לזמ ןעוועג
 ערעדנַא ןוא ליזַארב ,עניטנעגרַא רַאֿפ ןעָארויב-עיצַארגימע זיולב ןענעז סָאװ
 .רעדנעל

 ,גנוגעװַאב רעד ןופ םענרַאפ ןטימ ןדירפוצ קרַאטש טשינ ךיוא זיא ןעמ
 ; תונעט ןטרָאד ןוא ָאד ךיז ןרעה'ס ,םיצולח ליפוצ ,טשרמולכמ ,טָאה הרשכה יד
 הרשכה יד ןסַאּפוצוצ רעבירעד קיטיונ זיא'ס ןוא ןּפמורשעגנייא טרעוו הילע יד
 ,ךעלרעי ןטַאקיפיטרעס 2,000 טמוקַאב'מ ביוא ןוא ,הילע רעד ןופ ןסָאמ יד טיול
 יירד יד רָאנ לייוו ,הרשכה ףיוא םיצולח 20,000 ןטלַאה וצ טשינ ךיז טקישעג
 .עטשיוטנַא ןביילב ןלעװ עקירעביא יד ןוא ןייז הלוע ןלעוו טנזיוט

 -- !לארשי ,ךילהאל שיא : הנקסמ רעקידנגלָאפ רעד וצ עקַאט ייז ןעמוק
 ,םייה ַא סעקינ'הרשכה רעטנזיוט ןקישקירוצ לָאז'מ

 ,ייא ןזָאלבעגסױא ןייק טרעװ טשינ חוכיוו רעקיזָאד רעד זיא שיטקַאפ
 ןופ קיגנעהּפָא טשינ ירמגל זיא הילע וצ ךיז ןטיירג סָאװ יד ןופ לָאצ יד לייוו

 רעד טשינ ,רוטנעגַא יד טשינ .ןרעטיירבסיוא רעדָא ןייז םצמצמ וצ סולשַאב ַא
 עלַא יד ןיא טרידיצעד טמַא-עניטסעלַאּפ רעד טשינ ךיוא ןוא "ץולחה זכרמ,
 רעד ןופ גנַאפמוא םעד ןעמיטשַאנ ןרָאטקַאֿפ עוויטקעיבָא ערעדנַא ,םינינע
 ,הרשכה

 טױל טשינ -- יז ץָאלרַאפ רעדָא הרשכה ףיוא קעווַא ןעייג םיצולח יד
 שיגָאל ױזַא טשינ רָאג זיא קוק ןשיטסינויצ ןופ ןוא :ןביוא ןופ לעּפַאב ַא
 טבערטש סָאװ ,תולג ןיא טנגוי רעשידיא רעד טפַאשרענגעק ַא ןזײװאוצסיורַא
 ןופ םַאר יד ןרעטיירבוצסיוא טליצ ןוא טעברַא ןופ ןבעל ַא וצ ןייגוצרעביא
 ,טלַאפ הילע יד ןעוו ןטייצ ןיא וליפַא הרשכה

 ,םייה ַא ןייג ןלָאז ייז ? הרשכה טָאטשנָא עכעלטנגוי יד רָאפ ןעמ טגייל סָאװ

 ןקיטפעשַאב ךיז ןלָאז ייז ,לטעטש םעניילק םעד ןופ ןבעל-עיצַאדַארגעד םעד וצ

 ? שואי ןופ ןסערפעצ זיא סָאװ ,הביבס רעייז ןיא ןרעוו טקלעװרַאפ ןוא רחסמ טימ
 "הרשכה ןיא --- רָאי ריפ-יירד ןליפַא --- הילע ףיוא ןפָאה ןוא ןטרַאװ סָאד ןָאק יצ
 ןטכיזסיוא ןָא ,גנונפָאה ןָא ןבעל סָאד יו רעמ שואי וצ ץולח םעד ןעגנערב ,ץוביק
 רעסיוועג ַא זַא ,ןלעטשרָאפ וליּפַא ךיז רימָאל ?לטעטש ןשידיא םעניילק םעד ןיא

 טעװ סָאװ ןוא ייז ןלעוז סָאװ --- ןייז ֹוצ הלוע היכז יד ןבָאה טשינ טעצװ לייט
 ? טעברַא וצ ןייגרעביא ןלעװ ייז ביוא ןרילרַאפ גנוגעװַאב יד

 רעדָא הרשכה רעלענַאיסעּפָארּפ ןגעוו חוכיוו רעד ןרָאעג טיײנַאב ךיוא זיא'ס
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 שינעמכַאפ ןייז לָאז הלוע רעד זַא ןגעקַאד טשינ זיא רענייק ,םתס הרשכה
 -רעווש םעד גנודליבסיוא רעשינעמכַאפ רעד ןיא ןעעז סָאװ יד רעבָא .טיירגעגוצ
 .הרשכה רעשיצולח רעד ןופ ךות עמַאס םעד ספות טשינ ןענעז ,טקנוּפ

 רעדעי רַאפ םענייא ןדעי ןטיירגוצוצ זיא םזיצולח ןופ ךות עמַאס רעד לייוו

 ןוא טלעפעג דימת ןבָאה'ס סָאװ ,לארשי ץרא ןיא עיצקנופ רעדעי רַאפ ןוא טעברַא

 סנפַאה יד ןיא : ןרעבָארעד וצ טיירג ןייז ןלָאז סָאװ ,ןשטנעמ טנייה ךָאנ ןלעפ'ס
 ןעײסָאש ןרעטסַאלפ םייב ,סעיצַאטנַאלּפ -הבשומ יד ןיא ,ביבא לת ,הפיח ןופ
 ,'דכו ןּפמוז ןענעקירטסיוא

 "לעזעג ַא -- רעכליב זיא סָאװ :עגַארּפ יד ןלעטשקעװַא טעוו'מ ביוא ןוא
 ןוא טעברַא רערעווש ַא וצ ,גנורעבָארעד ןופ ןבעל ַא וצ גנואיצרעד עכעלטפַאש
 יד זַא ,ךיז טיײטשרַאפ ? ךַאפ ַא ןיא טנוװַאהַאב ןייז רעדָא ,תוירחא רעקיטייזנגעק
 .רעכליב זיא געוו רעטשרע רעד זַא ,ןענעקסּפ טעװ גנוגעװַאב עשיצולח

 טוג ןעוועג יאדוװַא טלָאװ --- ןעמַאזוצ ןכַאז עדייב ןָאט טנָאקעג רימ ןטלָאװ
 "עג זנוא טָאה גנורַאפױעד יד .ךעלגעממוא סע זיא בור יּפ לע רעבָא .ןייפ ןוא
 רעד סָאװ יד וליפַא ,הכאלמ רַאפ לוש ַא טקידנערַאפ ןבָאה סָאװ יד זַא ,טנרעל

 ץרא ןיא קידנעמוקנָא ןעגנַאגעג טשינ ןענייז --- טריזינַאגרָא ייז טָאה "ץולחה;
 ןיא ןבילבעג ןענעז ענלצנייא רָאנ ;טָאטש ןיא רָאנ ,הבשומ רעד ןיא לארשי

 יד טָאה גנורַאפרעד רָאי קיצנַאװצ ןופ ךמס ןפיוא ,ןטקנוּפ-עיצַאזינָאלָאק יד
 ,םזיצולח וצ הלוע םעד ןעיצרעד וצ דָאטעמ םעד ןעמונעגנָא גנוגעווַאב עשיצולח
 ,תוחילש ןימ רעדעי רַאפ ,טעברַא טרָאס רעדעי רַאפ טיירג ןייז לָאז רע ,ה .ד

 ,קיטשינ זיא הרשכה עכעלטפַאשטריװדנַאל יד זַא תונעט יד ךייש סָאװ
 טשינ ךיז גנוגעווַאב יד טָאה קפס ןָא .טקיטכערַאב תונעט יד ןענעז --- ןיילק
 .ןעמַאר עריא ןרעטיירבוצסיוא -- רעדנעל עסיוועג ןיא --- גונעג טגנערטשעגנָא

 ןלעטשוצפיוא ידכ :ןטייקכעלגעמ עוויטקעיבָא יד ןעזרַאפ טשינ רָאט'מ רעבָא
 -נזיוט רעקילדנעצ ןריטסעווניא ןעמ ףרַאד ןטלַאטשנַא-ןרעל עכעלטפַאשטריװדנַאל

 ,טשינ ןבָאה רימ סָאװ ,ןטנופ רעט
 עטקנערשַאב יד טימ :עגַארפ יד ןייטש זנוא רַאפ טעוו'ס ןעוו רעבירעד

 ןענרעל טעוו'מ ואוו ,טלַאטשנַא ןייא : ןטכירפיוא ןעמ לָאז סָאװ ערעזנוא ןעלטימ
 "עג ןייז רימ ןלעװ -- םיצוביק-הרשכה רעטרעדנוה רעדָא ,טפַאשטריװדנַאל
 רעד טימ גנַאלקנייא ןיא ,הרשכה-ןסַאמ רעד תבוטל ןענעקסּפ וצ ןעגנואווצ

 ןקָארב *טרָא; ןוא "אקי, ,*טניָאשזד;/ .ןבערטש רימ רעכלעוו וצ הילע רעסיורג

 .ךַאפ ַא ןענרעלסיוא ךיז לָאז תולג ןיא טנגוי עשידיא יד ידכ ןענָאילימ ןײרַא
 ןלעװ רימ ןעוו טײטַאב ןשיטקַארּפ ַא ןבָאה חוכיוו רעד טָא טעװ טלָאמעד רָאנ
 ןופ ךיוא קיגנעהּפָא זיא הרשכה ןופ דָאטעמ רעד .ןעלטימ עקיטיונ יד ןבָאה

 .טעשזדוב
 רעד :ךעלמענ ןוא ,עיזוליא רעדנַא ןַא ןגעק ןרימרַאלַא ךיוא ףרַאד ןעמ

 -הרשכה ןוא -הילע יד טנַאה ריא ןיא ןרירטנעצנָאק לָאז רוטנעגַא יד זַא ,גָאלשרָאפ
 -עניטסעלַאּפ יד ךרוד ןטייהנגעלעגנָא עלַא טימ ןריפנָא לָאז יז ןוא רעטלעג

 ,ןטמַא
 רעטלעג עטנָאמעגנייא יד וצ ןגיילוצ רוטנעגָא יד טעוװ גָאלשרָאפ םעד טיול
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 "רעטנוא-הרשכה ענעדיײשרַאפ יד ןשיווצ ןלײטרַאפ ייז טעוװו יז ןוא עידיסבוס ריא
 ,קיסַאּפ ןוא יואר רַאפ ןעניפעג טעוװ יז סָאװ ןעגנומענ

 לייו (א :תוניחב המכמ שיטקַארּפ טשינ זיא גָאלשרָאפ רעקיזָאד רעד
 יד ןכַאװשּפָא אלממ טעװ רוטנעגא רעד ןיא תוירחא יד ןרירטנעצנָאק סָאד
 רוטנעגַא יד זַא ,ןייז םרוג טעוװ ןוא רעוט עכעלטפַאשלעזעג עקיטרָא ןופ עיגרענע
 תעל ןענעז ערעזנוא ןעלטימ יד (ב ;רעייטשוצ ריא ןרעסערגרַאֿפ ןפרַאד לָאז
 ןלעװ רימ זַא ןעמולח וצ חוכב טשינ ןענעז רךימ זַא ,ןיילק-קיטשינ ױזַא התע
 ןדעי ףיוא אשמ ערעווש ַא ןפרַאװאוצפיורא ןָא םיצוביק-הרשכה יד ןקעד ןענָאק

 "רֶא רעשיטסינויצ רעד ןיא ךיז ןעניפעג טציא זיב סָאװ שודיח ַא זיא'ס ,ץולח
 ןעוועג זיא םזינויצ רעד ביוא זַא ,טשינ ןפיירגאב סָאװ ,ןשטנעמ עיצַאזינַאג
 יד סָאװ רַאפרעד זיא --- עיצַאזייטקודָארּפ ןופ חטש ןפיוא ךיירגלָאפרעד ױזַא

 .רעגערט עריא ףיוא ןגעלעג זיא הרשכה רעד ןופ תוירחא

 ןיא סעקינ'הרשכה לָאצ רעד טיול טעשזדוב-הרשכח םעד ןלייטרַאפ סָאד
 ,הקולח *עשיטַאמָאטיױא; ןַא ןפורעגנָא טרעוו -- סעיצַאזינַאגרָא ענעדיישרַאפ יד
 "הרשכה עלענָאיסעּפָארּפ עטמיטשַאב ןרידיסכוס לָאז ןעמ שרעדנַא ןטלַאה ןגעקַאד
 טמיטשַאב טָאה רוטנעגַא עשידיא יד .םירבח לָאצ רעד ןופ ןעזעגּפָא ,ןטקנוּפ
 זַא ,טניימ רָאטַאנעס ר"ד .הרשכה ףיוא ץולח ןדעי ראפ ךרעב טנופ ןבלַאה ַא

 ןרידיסבוס ףרַאד'מ רָאנ ,קינצוביק ןדעי רָאפ ןשָארג 50 ןקיליװַאב טשינ ףרַאד'מ
 טעװ טלָאמעד ןוא ,ןטַאטשרַאוװ רעדָא ןטפַאשטריװדנַאל ,ןעגנומענרעטנוא עסיוועג
 ,ןָאטעגפיוא סעּפע ןבָאה רימ זַא ,ןסיוו ןעמ

 ענױזַא ןיא ןבעל הרשכה רעד ףיוא םיצולח יד ןמז לכ זַא ,רעבָא טלַאה ךיא

 וצ ןשָארג 50 זיולב ןבעג ֹוצ חוכב ןענעז רימ ןמז לֶּכ ןוא ןעגנוגנידַאב ערעווש
 ףליה עטשרע יד לכ תישאר ןעגנַאלרעד וצ טכילפ רעזנוא סע זיא -- ןכעלטיא

 ףימָאל ;ןטפַאשטריוװ-ףליחעג ןלעטשפיוא ןוא בצמ רעייז ןרעסעברַאפ וצ ידכ

 רימ ביוא ןקיאורַאב טשינ ךיז ןלעװ ריִמ ;ןעמעלַא םומינימ םעד ןבעג רעבָא
 רוטנעגַא יד סָאװ טעשזדוב ןכעלרעי ןופ טנופ 10,000 יד טימ זַא ,ןסיוו ןלעוו
 ,ןטַאטשרַאװ:-טעברַא רעדָא סמרַאפ רָאּפ א טרענעשרַאפ רימ ןבָאה ,טמיטשַאב טָאה
 יד טימ ןייז טעװ סָאװ ןוא ; םירבח 500 םומיסקַאמ ךיז ןעניפעג'ס עכלעוו ןיא
 ? עטלייוורעדסיוא 500 בילוצ ןייז ריקפמ ייז רימ ןלעוו ? עקירעביא יד ,רעטנזיוט

 רָאנ טשינ עירעטירק ַא יוװ ןעניד ףרַאד הרשכה רעד ףיוא םיצולח לָאצ יד
 ,ןטַאקימפיטרעס ןלייטראפ וצ ךיוא רָאנ ןטעשזדוב יד ןליײטרַאפ וצ

 יװ ,ןעגנוניישרעד עוויטאגעג ןפורסיורא טעװ סָאד זַא ,טניימ רעצימע
 סע .ןפַאשּפָא עירעטירק עקיזָאד יד ליוו'מ ןוא { ץנערוקנַאק שכעלדעש ַא ,לשמל
 רעטכערעג ַא רַאפ עירעטירק יד ןייז לָאז סָאװ + עגארפ עטושּפ ַא ,ןכב ,ךיז טלעטש
 ? הקולח

 : ךעלמענ ןוא ,לַאפנייא ןלַאינעג ַא ֹוצ ןעמוקעג ןעמ זיא ןזיירק ערעדנַא ןיא

 סָאװ םילקש לָאצ רעד טיול ןוגריא ןדעי ןופ םילוע עמרָאנ יד ןעמיטשַאב לָאז'מ

 עשיטסינויצ יד טימ גנַאהנעמַאװצ ןיא טײרּפשרַאפ טָאה לײטרַאּפ עכעלטיא
 ןיא רָאנ תוכז םענעגייא רעייז ןיא טשינ זַא ןעמוקסיוא טעוו םורָא ױזַא ,ןסערגנָאק
 ןבָאה סָאװ קינייו טשינ ךיז ןעניפעג'ס עכלעוו ןשיווצ -- םילקש יד ןופ תוכז



 ןליוּפ ןיא םיצולח 4260

 ןעײטרַאּפ ענעדיישרַאפ ןופ םיצולח יד ןלעװ -- ןייז וצ הלוע העדב טשינרָאג

 סע טעװ רעוו ?גנואיצרעד עשיטסינויצ ַא סָאד זיא ,ןטַאקיפיטרעס ןעמוקַאב
 ןייק ָאטשינ ?םעטסיס ןימ ַאזַא ןריפנייא טעוו'מ ביוא הרשכה ףיוא ןייג ןלעוו
 רעד טיול םילוע יד ןעמיטשַאב סָאד יװ סודָאמ רערעטכערעג ןוא רערעטעכ
 ,סעקינ'הרשכה לָאצ

 ענעשטנואועג טשינ ןוא עטנוזעגמוא ןַא ןדיימסיוא ןעמ ףרַאד יאדווַא
 ,ןסָאלשַאב טָאה ןוא ,רַאפרעד טגרָאזעג ןיוש טָאה סערגנָאק רעד .,ץנערוקנָאק

 ןיא לָאמנייא ןרעוו טמיטשַאב לָאז ןטַאקיפיטרעס יד ןלייטרַאפ וצ לסילש רעד זַא

 ,הרשכה רעד ןופ בצמ ןטימ םכסה םעניא רָאי ייווצ

 רעד ןיא -- רָאטַאנעס ר"ד טימ קימיטשנייא ךיא ןיב עגַארפ ןייא ןיא
 ןייק ָאטשינ .גנוגעַאב רעשיצולח רעד ןופ גנורעטילּפשעצ רעד ןגעוו עגַארפ
 ןבָאה וצ ביוחמ טשינ זיא רענייק .תובבלה דוריּפ םעד טָא רַאפ גנוקיטכערַאב

 -נגעק ,רוטלוק עשיאערבעה ,תימצע המשגה .גנואושנָא-טלעוו עשיאייטרַאּפ ַא
 ןופ ןלייט עלַא רַאפ עקידתופתושב ןענעז תודוסי עקיזָאד יד --- ףליה עקיטייז
 ךָאנ בצמ םעד ןכַאמ טנוזעג טעו דוחיא רעלופ רעד .גנוגעווַאב רעשיצולח רעד

 ,ןעלטימ-סָאמ עוויטַארטסינימדַא עלַא יו רעסעכ
 עיצולָאזער ַא טימ ןריפכרוד ןענָאק טשינ רימ ןלעוו דוחיא םעד טָא ןוא

 רעד .סערגנָאק ןופ סולשַאב ַא טימ טשינ וליפַא ןוא לײטּפָא-הילע םעד ןופ
 -ָאק טימ ןביױהעגנָא ןבָאה רימ .ףױרַא ןטנוא ןופ ןייג ףרַאד סעצָארּפ רעקיזָאד

 ,סעיצַאזינַאגרָא עשיצולח יד ןשיווצ טייקיטעט רעקיד'תופתושב ַא רַאפ ןטעטימ
 ןוא גנורעטנענרעד ַא רַאפ עידַאטס עטשרע יד ןייז טעוװ טייקיטעט עקיזָאד יד

 ,דוחיא
 ,(לָאקָאטָארּפ ַא ןופ) |



 גנואיצרעד ֹא

 ויק נע בא ט .י

 קלָאפ ןופ לרוג "ץולחה ,

 רימ ."ץולחה;ג רעד יװ ןעגנטײשרעד ךס ןײק טלַאֿפ רעזווא ײב ַאטשי

 ."ץולחהא םוצ ךעלנע ןעװעג בױחתטָא ןײז יא יא "ררועמה, רעד זַא ,טכוד

 רע ,רוטַארעטיל עשיאערבעה יד טָאהיס ןעגנטעפַאה טיגײװ יװ ןעועג טָאה רע

 יד טָאה רע ,קלָאפ ןשיוי ןפ טכַאמנגָא טא טײקוכַארבעב יד טסואטעג טָאה

 טא ןדײל יד טרירטנעצנַאק טָאה רע ,טרעגימרַאֿפ טשיג קלָאּפ טפ דנַאש

 םוימיטּפַא הפ ןבעגערג יד רעסטיױא ןעטעג ריא סָאד .טרעטגומעג רע טָאה ךָאד

 .יץולחה, רעד ןײז ךױא ףראד יהא ןוא .לרוג טעג זיאיס ,סוימיסעפ ןוא

 ןפ סָאװ רעבלעז רעד ךןײז ףרָאד "ץולחה} ןהס טקוופ סגנַאגסױא רעד

 קיצסוס טגיז .קילגמוא טטלָאּפ ןסיורג ןופ ליפעג סָאד -- ןסערגנָאט עטשרע יד

 .טביא יװ טײב עלַאפַארטסַאטַאק ַאז8 טבעלעגכרוד טשיו טלָאפ רעוא טָאה רָאי

 ןיאיס .תולג ןשידיא ןופ סָאטַאֿפ רעד ,הסתאה רעצ רעד ןריסלופ זווט ןיא ףרָאד

 ,ב טא גנוטײצ ןפ החדירי רעלערוטלוק ןופ הפוקת ַא8 ןעװעג טשינ ךָאנ

 טימַאגָטטע רעשיריא רער ןס ןברוט אזא ןעװעג טשינ ךָאנ זיאיס ,רעטַאעט ןופ

 ה(ביולג הא גנוכעלטריװרַאפ ץיגײװ ױזַא -- שײטרַאפ יד טא הא ;לטעטש ןא

 ; ב3במ ןסיזָאד םעד ןגטט טסעטָארּפ רעקידעבעל רעד ןײז ףרַאד "ץולחה, רעד

 סָאװ ,ןמרָאפ סנבעל עײב יד טימ ,ייא ןצ ,שיאערבעה ןצ גנואיצַאב ןײז טימ

 ןשירָאטסיה םוצ ,ןטטניטסניא סץקלָאס יד וצ גנודניברַאפ רע טגָארט ,טפַאט רע

 יטסואטַאב רוא ןשידיא ןטימ ,הדסמ טימ דנוא טדניברַאפ סָאװ ,קלָאפ וופ רבע

 .קלָאֿפ וט דוסי ןשירָאטסיה ןטימ ,ןײז

 ןס תוחוכ יד ןסטַאטעג ןעגעזיס לײװ ,ןבָאגפױא יד טיטשעג ןטנצזיס

 "'עבעל טימ ןרָאװעג טרעכײרַאב ןעבעו רימ ,טָאב ןעמוקעגוצ גוט זיאיס .ץלָאּפ

 יד טמוק לכש ךןהפ רוטלוק רעד טָאטשנַא ;רוטַאג רעטבעלַאב טשיג ןוא רעקיד

 רעד טרעטײרבעגסױא ריז טָאהיס .גנוקיטסימַאב ,ץיטש ,דָאב רוס רהטלוק

 .הגעג ןטטאטעגסױט טשינ רעבָא ןעגעו רימ ,גנוגעטַאב רעזנוא ןופ סיזַאב

 'סיוא עסיורג יד ףיױוט ןטרַאטיס .םיצולח ןיא ךָאד ךיז טקיטיט ייא ןוא

 ,ירטקעלע ,ץלַאז יד ,טנעמעצ רעד ,ײטש רעד ןרעט טרעבַארעד ףרַאדיס :ןבטג

 ןבנגַאגגיא טשינ ךיוא ךַָאנ יא קמע רעד ,רבדמ ךַאנ יא בגנ רעד .ט .ט .א ןַאב

 ןעײמרַא סטעברא עסיורג ,רעטנזיוט טיטיוג ןענעזיס .טרעבָארעד

 ,(1936 עשרַאװ ,"רוד ןגניי ןופ וטפיוא רעד;)
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 ירוד-ןב .פ

 גנואיצרעד רעשיצולח ןגעוו

 רעבָא ,טסעפ ןוא וויסָאמ ןענעז גנוגעווַאב רעשיצולח רעד ןופ תודוסי יד
 רעד טימ גנַאלקנייא ןיא ,הרוצ שבולו הרוצ טשוּפ ,שיטסַאלע זיא גנַאג ריא
 רעד ןיא ןעגנורעדנע יד טימ ןוא לארשי ץרא ןיא ךיז טּפַאש סָאװ טייקכעלקריוו

 ,םײקטײרּפשעצ רעשידיא
 הצובק רעד ןופ ?רעגרָאזרַאפ-טלעװ, יד ךרוד ,הפוקת-ו"ליב רעד ןופ

 ַא -- גנַאג ַא ךימ גלָאפ זיא -- ץוביק ןכעלמיטסקלָאפ ןקיטנייה םעד זיב ינמור

 רעבָא טייקידוװװעגיוב ,קידװעגיוב ,שיטסָאלע רעבָא זיא גנַאג רעד !בר ךלהמ

 סע .טניו ןדעי רַאפ ּפָאק םעד ןגיוב ןוא ,תוהמ םעד ןשוטרַאפ טשינ טניימ
 עמַאס םעד ייברעד קידנטיהּפָא ,טלַאטשעג סָאד ןרעדנע וצ טייקיאעפ יד : טניימ
 ,דוסי םעד ,ךות םעד ,רקיע

 -גירפ עשיטילָאּפ טימ עיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפ ַא טשינ זיא "ץולחה; רעד
 -לעזעג יד ןסולפנייאַאב ןוא ןסַאמ ןרעבָארעד וצ זיא קיגעטַארטס סעמעוו ןּפיצ

 ןייז ןוא לרוג ןייז ,שטנעמ ןרַאפ גרָאז יד טייטש "ץולחה? ןופ רעטנעצ ןיא ,טפַאש
 ,געוו-סנבעל

 יד ןריזינַאגרָא וצ ידכ זיולב ןענַאטשטנַא טשינ זיא גנוגעװַאב-"ץולחח, יד
 יניש ַא וצ דיחי םעד ןעיצרעד וצ ידכ רָאנ ,הרשכה עשיזיפ יד רעדָא הילע
 -עדָאפ עריא ןענייז --- עיצַאזינַאגרָא עשירעיצרעד ַא זיא יז לייוו ןוא .ןבעל ןיא
 דוסי ןשירעיצרעד ריא טנקיילרַאפ סָאװ רעד ןוא ,עטסלַאמיסקַאמ יד ןעגנור

 טלדנַאורַאפ ןוא המשנ ריא ריא ןופ קעװַא טמענ רע ,רקיעב רפוכ ַא רע זיא --
 ,טַארַאּפַא ןשינכעט ַא ןיא זיולב יז

 םעד -- הלפעה ןופ ןליוו ןטימ ןדנוברַאפ זיא גנואיצרעד עשיצולח יד
 ןייגרעביא ןוא טייקכעלקריוו רעקידנריטסיזקע ןַא ןופ ןסײרוצסױרַא ךיז גנַארד
 -ער רעד ןיא סיוא ךיז טקירד רע ; טייקכעלקריוו רעטקנעבעגסיוא ,רעיינ ַא ןיא
 ןגײל טשינ ,ָאד זיא'ס סָאװ םעד טימ ןכַאמ םולש טשינ ,ןבעל ןיא עיצולָאװ

 עלַא ףיוא טנייה ןופ ןבעל סָאד ןסַאּפוצ רָאנ ,טייקכעלקריוו רעד ףיוא סעטַאל
 עלַאיצַאס ,רעטקַארַאכ ,רוטלוק ,עימָאנָאקע ,טײקוװיטקודָארּפ ,טעברַא -- ןטיבעג

 ,ןגרָאמ ןטנעָאנ ןוא ןטרַאגעג םעד וצ -- ןעגנואיצַאב

 ךיז טלעטש שטנעמ רעד סָאװ גנורעדָאפ רעד ןיא גנונַאּפש ןופ סָאמ יד
 ,ליצ םוצ טיײקטנעָאנ ןייז ןופ סָאמ רעד ןופ קיגנעהּפָא זיא ,ןיילַא

 ,טײקשירַאטנוב רעמ וצ טיצרעד -- רעקיד'תושממ ַא ,רעטנעָאנ ַא ,ליצ ַא
 רָאג טעװ םזילַאיצָאס רעד זַא ןביולג רעד ןרָאװעג טרענימעג זיא'ס רעמ סָאװ
 ליצ ַא ןרעו וצ טרעהעגפיוא טָאה רע רעמ סָאװ ,ןרעװ טכעלקריוורַאפ בורקב

 ןגרָאמ ןופ םולח רעד טגײלעגּפָא ןרָאװעג זיא'ס רעמ סָאװ ,רוד רעזנוא רַאפ

 גנואיצרעד עשיטסילַאיצָאס יד ןריולרַאפ טָאה רעמ ץלַא --- םימיה תירחא ןפיוא
 ןיא טײטשַאב "ץולחה; ןופ חוכ רעד .חוכ ןכעלרעניא ןוא ץנַאלג ןקילָאמַא םעד
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 ןוא טּפינקעג זיא סָאװ ,ליצ ןקיד'תושממ ןטנעָאנ ַא וצ טיצרעד רע סָאװ םעד
 טסַאלברַאפ סָאד .ןַאּפש-סנבעל ןטנעָאנ ןייז טימ ןוא אפוג ןשטנעמ ןטימ ןדנובעג
 ןוא ,גנואיצרעד רעד ןיא רקיעצ ןַא יו טנעמעלע ןטקַארטסבַא-ןשיטערָאעט םעד
 ,קעווצ -סנבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןכעלנעזרעפ א ןופ ץנעדנעט יד טנַאטַאב
 ,טכעלקריװרַאפ ךיג ןרעוו ףרַאד סָאװ

 עשימָאנָאקע ,ןטסַארטנָאק עכעלטפַאשלעזעג עפיט ןופ טייצ ַא ןיא ןבעל רימ
 "ָאוער עכעלטפַאשלעזעג ןָא רעבָא ,ןטייבמוא עלַאיצָאס ןוא ןעגנולסיירטפיוא

 רַאפ שפנ תריסמ טימ ןפמעק ןלָאז סָאװ ,תוחוכ עשירפ ןָא ,ןלַאעדיא ערענָאיצול
 ,הביבס רעטמיטשַאב ַא ןיא רָאנ ,ללח ןטסוּפ ַא ןיא טשינ ןקריוו רימ .טפנוקוצ רעד
 רעד .טנגוי רעד ףיוא ,גנוגעװַאב רעזנוא ףיוא לּפמעטש ריא ףױרַא טגייל סָאװ
 ןרַאפ דיחי ןופ תוירחא טימ ןעמונעגכרוד ,וויטַארעּפמיא רעכעלנעזרעּפ-שילַארָאמ
 וצ , ןסור רעטנזיוט טרעטסײגַאב טָאה סָאװ ,ןסָאמ עטקירדרעטנוא יד ןופ לרוג
 ףיוא ךיז טָאה -- טרעדנוהרָאי םענעגנַאגרַאפ ןופ ףוס םעניא "קלָאפ םוצ ןייג
 רעשיטילָאּפ ןייז ןופ ןרָאי יד ןיא םזינויצ ןופ רענָאיּפ ןופ טימעג ןיא טצירקעגנייא

 -קַא עריא ןופ ןביולג ןוא תונשקע יד ,עיצולָאװער עשיסור יד .גנוריזילַאטסירק

 רעד ןופ ץולח ןפיוא ןעוועג עיּפשמ ןבָאה -- שפנ תוריסמ רעייז ,סרעוט עוויט
 ,הילע רעטייווצ

 רעזנוא רַאפ םעטסיס-סגנואיצרעד ןייק ןייז טלָאמעג טשינ רעבירעד ןַאק'ס
 עשימעדַאקַא יד .זנוא םורַא ןעעדיא יד ןופ ןסירעגּפָא ןייז ןלעוו רימ ביוא טנגוי
 "ןסַאר ןוא עיצקַאער ןופ גנוטסעפ ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ בור יּפ לע טרעוו טנגוי
 רעקידנריטאולּפסקע רעד ןופ ,לַאטיּפַאק ןופ טנעה יד ןיא גייצקרעוו ַא ןוא האנש
 ,ןביולג רעד רבוג זיא'ס .חוכ ןשיזיפ ןרַאפ "שודק, ןעגנירּפש ןָא טביוה'מ .הכולמ
 רעד ,טלוק-ןענָאזרעּפ רעד טסקַאו'ס .ןייז חצנמ ןעמ ןָאק טַאט-טלַאװעג טימ זַא
 ןיא ןָא ןביוא םעד ןעמעגרַאֿפ ,ףמַאק רעלַאטורב ,הּפצוח ; רעריפ ןרַאפ ײשּפָא
 ,טפַאשלעזעג רעד

 סרעיוב-טפנוקוצ יד ןוא תמא ןרַאפ רעפמעק יד --- הנחמ-רעטעברַא יד ןוא
 ןייא ןופ רעדיוו-רעדיק ַא ,סַאה רעכעלרעניא ןָא .טלציּפעצ ,טרעטילּפשעצ זיא ---
 רעד ןוא רערעדנַא רעד טימ טרירוקנָאק עיצַאזינַאגרָא ןייא ,ןטייווצ םוצ רבח
 ,חוכ"רעטעברא רענעכָארבעצ ַא --- טָאטלוזער

 ,םזירעירַאק ,תוקיפס ,טייקכעלכעלפרעביוא ןופ רוד ַא זיא --- רוד רעד ןוא

 ןרעדנע וצ ץנעטָאּפ ַא ךיז ןיא טלַאהטנַא סָאװ ,בעוועג-סנבעל ַא ןיא טבעל רע ,תמא
 עשירעיצרעד-שירַאטנוב יד םיא ןלעפ'ס רעבָא ,טפַאשלעזעג רעד ןופ רדס םעד

 ,ןלומיטס ןוא ןסלוּפמיא

 -סנבעל ןופ הקיגי ריא טּפעש סָאװ ,גנוגעװַאב-סקלָאפ ַא זיא "ץולחה, רעד

 ןעעשעג טיבעג םעד טָא ףיוא ןוא ,לטעטש ןוא טָאטש רעשידיא רעד ןופ רעגייטש
 רָאטקעס ןשידיא ןיא ,ןרָאװעג טצַאשעגּפָא טשינ טציא זיב ןענעז סָאװ ,ןעגנורעדנע

 ןּפיל סנעמעלַא ףיוא .ןברוח רעד ןוא טיוג יד ןטקָאװעג זיא רעדנעל עלַא ןיא

 רעבָא ,ןפױלטנַא ,ןרעדנַאװאוצסיוא טרעטַאלפ ןעמ ?ןיהואוו :עגַארפ יד טגנעה

 יד ןרָאװעג טשיװעגּפָא קידנטיײדַאב ןענעז'ס ,טלגיררַאפ ןענעז רעיוט ןוא ריט

 ןבעל ַא וצ רעבירַא טשינ ךָאנ ןענעז עכעלרעגריבניילק יד .ןסַאלק ןופ ןצענערג
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 : ךופיהל ,הכאלמ וצ לוטיב טימ םולשו סח ךיז טיצַאב'מ לייוו טשינ ,טעברַא ןופ
 ,תובישח ריא טנעקרענָא ןעמ ןוא טעברַא וצ ןייגוצרעבירַא ןליוו ַא ןַארַאפ זיא'ס
 טבעווש סָאװ ,טכיש עזָאלנסַאלק יד טסקַאוװ'ס .ןטייקכעלגעמ יד ןלעפ סע רעבָא
 ןעמ טָאה םיגהנמ עכעלרעגריבניילק יד ןופ .תוסנרּפ-טפול ןוא טעברַא ןשיווצ

 -סנבעל ןשירַאטעלָארּפ םעד ןעמונעגנָא טשינ ךָאנ טָאה'מ רעבָא ,טניואוועגּפָא ךיז
 .רעגייטש

 ןטרָאד ןוא ָאד ,תמא .הדירי עקידארומ ַא -- רוטלוק ןופ חטש ןפיוא

 תוקיבד עפיט יד טלעפ'ס רעבָא ,תירבע טנרעל ןעמ ,שיאערבעה ןעמ טלּפַאלּפ
 -רַאפ ךוב עשיאערבעה סָאד .רוטַארעטיל רעיינ ןוא רעטלַא רעד וצ ,תורוקמ וצ
 ןיא יו רעמ --- רעניואוונייא טנזיוט 180 יד טימ --- לארשי ץרא ןיא ךיז טײרּפש
 ,ךוב שידיא ַא ;טלַאפ שידיא ןופ הכרעמ יד .ןענָאילימ ליפ יד טימ תולג םעד

 עיצַאלימיסַא יד .ןרַאילּפמעזקע רעטרעדנוה םיוק ןיא טײרּפשרַאפ טרעוו ןַאמָאד ַא
 טנפעעג טָאה סָאװ --- לוש-סקלָאפ עשיליוּפ יד ,סטכער ןוא סקניל ףיוא טקוצרַאפ

 רעטעברַא ןופ רעזייה יד ןיא שילוּפ ןײרַא טגנערב -- "ךמע; רַאפ ןרעיוט עריא
 שיאערבעה טשינ ןעק סָאװ ,רוד ַא ןסקָאװעגסיוא זיא סע ןוא .תוכאלמ ילעב ןוא
 .שידיא ןופ טדמערפעגּפָא ךיוא זיא ןוא

 ןרָאװעג טײנַאב זיא'ס :טיײקכַאװש עשיטילָאּפ יד טקערשרעד -- םלוכ לעו
 ביוא זַא ,ןייזטסואווַאב רעד טסקַאוו'ס ,דָאטעמ רעשיטילָאּפ ַא יו תונלדתש יד
 -ילָאּפ ,רענעלַאפרַאפ ַא ןעמ זיא ,"רעטסנעפ עכיוה, יד ןיא ןצימע טשינ טָאה'מ
 טביוה'ס .ייז רעביא ןעװעטלַאש ןוא תוליהק יד ןּפַאכרַאפ ךעלייבר עשינַאקיט

 עטוג עטלַא יד ןיא יו טקנוּפ ?םיסרוקיּפא, ףיוא תופידר עירעס ַא ןָא ךיז

 ןבַאגפיוא וצ ןסַאמ יד ךיז םורַא טרירטנעצנָאק טשינ ןבָאה ןעײטרַאּפ יד ,ןטייצ
 ,ןכָארבעצ זיא גנוגעווַאב עלענָאיסעּפָארּפ עשידיא יד .,יובפיוא ןוא ףמַאק ןופ

 -רַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןיא רעטעברַא עשידיא לָאצ יד זַא ,םיוק ךיז טביולג'ס
 -ץרא רעד ןיא רעטעברַא לָאצ רעד ןופ רענעלק זיא ןליוּפ ץנַאג ןופ ןענייא
 ןוא ףמַאק ןשיטילָאּפ םעד ןיא ןביולג רעד טלַאפ'ס .תורדתסה רעקידלארשי
 ,טייקבעלצונ ןייז ןיא

 ןיא ןדנעטשמוא עשיטילָאּפ ,עלערוטלוק ,עשימָאנָאקע יד ןענעז סָאד

 ,גָאט וצ טנייה טנגוי עשידיא יד טסקַאװ סע עכלעוו

 .ב

 ?גנואיצרעד רעשיצולח רעד ןופ םירקיע יד ןענעז סָאװ

 טשינ זיא דוסי רעקיזָאד רעד .טעברַא זיא ןויטַארעּפמיא רעטשרע רעד

 ןוא ןײמעגלַא זיא רע .ןדנעטשמוא יד טימ ןוא טייצ רעד טימ ןדנוברַאפ אקווד

 ףמַאק רעשימָאנָאקע ןוא רעשיטילָאּפ רעזנוא ןייז טלָאמעג טשינ ןָאק'ס .קיביײא

 לגנַארעג ןטימ טײלגַאב ןרעו טשינ טעװ רע ביוא ,טפַאשלעזעג רעיינ ַא רַאפ

 ,ףליה רעקיטייזמגעק ,טעברַא ןופ תודוסי יד ףיוא ליטסיסנבעל םעיינ ַא ןופ
 .יורפ רעד ןופ טייהיירפ ,שטנעמ ןופ עדרעוו
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 םעד ןקידיירּפ סָאד קיטכיו יױזַא טשינ זיא הנחמ רעד ןיא זנוא ייב
 ןופ ןבעל ןכעלגעטיגָאט םוצ טסַאפעגוצ טרעװ רע יוװ ןפוא רעד רָאנ ,קנַאדעג
 -געזרעּפ ַא זיא טעברַא ןופ הוצמ יד ,קיטקַארּפ יד רָאנ עירָאעט יד טשינ ,דיחי
 הלוע זיא ץולח רעד רעדייא ךָאנ .זנוא ןופ םענייא ןדעי וצ טָאבעג רעכעל

 טָא ךרוד ןוא ,קינשַאּפערַאה א ןופ ןבעל א וצ רעביא רע טייג לארשי ץרא ןייק

 טסייג ןשיצולח ַא ןיא ןגיוצרעד עכעלטנגוי רעטנזיוט ןרעוו גנאגרעביא םעד
 עלַא ןוא גנוגעװַאב רעטעברַא רעד ןופ עטכישעג יד ןרידוטש ךרוד יו רעמ
 ,םזילַאיצַאס ןופ ךעלרעטילפ

 ןשידיא ןרַאפ טעברַא ןרעבָארעד ןופ טיבעג ןפיוא "ץולחה,, ןופ טײדַאב רעד
 זיא ליצ ןייז סָאװ -- "דנוב; רעד .רעשל ןיא זיא -- תולג ןיא רעטעברַא

 תוגאד עכעלגעטיגָאט יד ןיא ןָאטעגנײרַא ןצנַאגניא ןיא ןוא דנַאל יינ ַא טשינ
 יד ןיא ןָאטעגפױא טשינרָאג טָאה -- קינשַאּפערָאה ןשידיא ןופ ןטיוג ןוא
 עשידיא יד ,טעברַא רעשידיא רַאפ ףמַאק ןיא --- םויק ןייז ןופ ןרָאי רעקילדנעצ

 ןוא עיגרענע ךס א טקָארבעגנײרַא ןבָאה עיצַאזיװיטקודָארּפ רַאפ ןטפַאשלעזעג
 "לולחהע רעד .עניילק ןענעז ןטאטלוזער יד רעבָא --- רעטלעג סעמוס עסיורג
 -גיײרַא --- ןעלטימ עטצענערגַאב טימ ןוא רָאי רָאּפ ַא ןיא -- ןזיװַאב רעבָא טָאה
 ןבעל ַא וצ ןדיא רעטנזיוט ןרימרעביא ןוא ןגייווצ-טעברַא עיינ ןיא ןעגנירדוצ
 ,טעברַא ןופ

 םוצ ץולח םעד טירגעגוצ טָאה טעברַא וצ גנַאגרעביא רעקיזָאד רעד
 סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,לארשי ץרא ןיא רעטעברַא ןַא יו ןבעל ןקידרעטעּפש
 טָאה סָאװ ,"רענייב יד ךיז ןכערבעצ , ןופ קיטייוו רעד ןרָאװעג טּפמעטענּפָא זיא
 םוקנָא רעייז ייב הילע רעטירד ןוא רעטייווצ רעד ןופ םירבח ערעזנוא טיײלנַאב

 רעטכייל זיא'ס ,לדיר ןוא ׁשָאיּפ םוצ ןעמונעג ךיז ןבָאה ייז תעב ,דנַאל ןיא
 עגייא ןרָאװעג טקיטײזַאב זיא'ס ןוא ןדנעטשמוא יד וצ ךיז ןסַאּפוצ סָאד ןרָאװעג
 סעיציזָאּפ-טעברַא ןרעבָארעד םייב לגנַארעג םעד ןיא ןטייקירעוװש עסיורג יד ןופ
 ,דנַאל ןיא

 "רעד ףרַאד הנחמ עשיצולח יד ןכלעוו ףיוא ,ןימַארעּפמיא רעטייווצ רעד
 ,תודחא-רעטעברַא זיא רעריא ךות רעד .טעברַא ןופ רוטלוק זיא ,ןרעוו ןגיוצ
 רבוג טשינ טעוו'ס ןמז לכ ןרעוו טכירעגפיוא טשינ טעװ טפַאשלעזעג עיינ יד

 לכ .טייהגייא רעייז ןופ שינעטנעקרעד יד ןטכיש עטריטַאולּפפקע יד ייב ןייז

 עכעלגעטיגָאט יד ןיא שינעטנעקרעד עקיזָאד יד ןעגנירדניירַא טשינ טעוו'ס ןמז

 ןיא ,עיצַאזינַאגרָא רעלענָאיסעפָארּפ רעד ןיא ,רעטעברַא יד ןשיווצ ןעגנואיצַאב

 רעדעי ייב ןוא טפַאשלעועג-סגנואיצרעד רעד ןיא ,דנַאברַאפ ןשיטילָאּפ םעד

 ,ןטייווצ ןטימ רעטעברַא ןייא ןופ שינעגעגַאב

 ערעזנוא ןיא ןייזטסואווַאב םעד טָא ןופ גנוגנירדניירַא יד זיא רעווש טלּפָאט

 ןטכיש עלַאיצָאס ענעדישרַאפ ןופ ןעמַאטש ערעזנוא םירבח יד .ןעייר ענעגייא
 .רעטעברַא ןופ רעדניק ןייק טשינ ןוא רעטעברַא ןייק טשינ ייז ןענעז בור יּפ לע

 ץרא ןיא רעטעברא ןַא יו ןבעלוצסיוא ךיז --- טקנוּפ ןייא וצ ןליצ עלַא יז םגה

 ןופ ןעגנוגיינ ,ךעלרעייפ עשיטנַאטקעס םענייא ןדעי ייב ךָאד ןעילט ,לארשי
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 זומ'מ סָאװ ,ןעייוו יד ןיא ןעלצרָאװ "גוזימ, ןופ ןטייקירעוװש יד .ךיז ןרעדנוזּפָא
 -סקלָאפ ןטימ סיוא ךיז טשימ ץנעגילעטניא עטלצרָאװעגסיױא ןַא תעב ןכַאמכרוד
 ןַארַאפ זיא תוברקתה רעקיזָאד רעד ןיא .גנוגעװַאב רעד ןיא םָארטש ןכעלמיט
 רעד ןופ טײקצנַאג ןוא תודחא יד ןדימשוצסיוא געוו רעד זיא סָאד .הכרבילזמ
 ,הנחמ רעשיצולח

 ,הטילק ןופ ךעלרעמעק ןפַאש סָאד ןייז ףרַאד גרָאז רעזנוא ןופ רעטנעצ ןיא
 ,ץוביק םעד ןוא ףינס םעד ןעיובסיוא טניימ סָאד .גנואיצרעד ןוא הרשכה
 סָאװ ,רעגייטש-סנבעל ןשיצולח ַא לטעטש ןוא טָאטש רעדעי ןיא ןלעטשנייא
 ןטכיש ענעדישרַאפ יד ןרעטייל ןוא ,הנחמ עשיצולח עצנַאג יד ןעמענמורַא לָאז

 ןופ טייקיטעט רעלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא רעשיגָאלָאעדיא ,רעלערוטלוק רעד ןיא

 .עיצַאזינַאגרָא רעשיצולח רעקיצנייא ןוא ןייא

 רעד ןייז ףרַאד גנודליבסיוא רעקידלארשי ץרא רעד ןופ רעטנעצ ןיא
 סעומש ןטכייל ַא ןּפַאכ ןענָאק וצ ידכ רָאנ טשינ ,שיאערבעה וצ גנַאגרעביא
 חוכב ןייז לָאז ןעמ ידכ רָאנ ,טדער ןעמ סָאװ סָאד לסיבַא ןייטשרַאפ רעדָא

 ןּפעש ןוא רוטלוק רעשיאערבעה רעיינ ןוא רעטלַארוא רעד טימ ןטפעהַאב וצ ךיז
 -רוטלוק וויסנעטניא ןַא וצ גנוטיירגוצ עקידתודוסי ַא יװ ,ןלַאװק עריא ןופ
 ,דנַאל ןיא ןבעל

 יד ןיא זיולב ןצענערגַאב טשינ ךיז ףרַאד *ץולחה, ןופ גנודליבסיוא יד

 -עלּפטנַא-רוטלוק עלַא ןייז ללוכ ףרַאד רָאנ ,דומיל ןקידלארשי ץרא ןופ ןעמַאר
 ןוא ףינס רעד ;ריצַאּפש ,גנַאזעג ,טרָאּפס ,רוטַארעטיל ,קיטילָאּפ ןיא ןעגנוק
 ואוו ,קיטסייג סיוא ךיז טבעל רבח רעד ואוו ,ץַאלּפ רעד ןייז ןפרַאד ץוביק
 ןעמעלבָארּפ עדנרעטַאמ ףיוא הבושת  ַא ןֹוא ןבעל ןיא געוו םעיינ ַא טכוז רע

 -קיװטנַא עשיזיפ ןייז ןעמוקַאב ךיוא רע ףרַאד טרָאד .ןשינעלגנַאר-המשנ ףיוא
 ןופ טקנוּפ-סגנַאגסױא רעקידנלייטעצ רעד טשיװרַאפ ןרעוװ ףרַאד טרָאד .גנול

 ןרעו ףרַאד רע ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןעמוקעגניירַא זיא רבח רעד ןענַאװ
 רעד ןופ טפַאשלעזעג רעדנריטנעמעצ ןוא רעדנקינייארַאפ רעד וצ ןגיוצרעד

 ,טפנוקוצ

 .עשיטסילַאיצַאס-שיטסינויצ ַא זיא "ץולחה, ןיא ץנעדנעטיגנואיצרעד יד
 םענעגייא ןייז ןיא ףרַאד רעכעלטיא -- תימצע המשגה זיא רעריא ךות עמַאס רעד
 ,גנואײרפַאב רעלַאיצָאס ןוא רעלַאנָאיצַאנ ןופ טָאבעג םעד ןכעלקריוורַאפ ןבעל

 ןבערטש ,עיצַארעּפָאָאק ןוא טעברַא רעטנענַאמרעּפ ןופ ןבעל ַא וצ ןייגרעביא

 שיאערבעה וצ ןייגרעביא ,טייהנייא רעשיתורדתסה ,רעשיצוביק ,רעשיטילָאּפ וצ

 ,רוטלוק רעשיטסילַאיצָאס ןוא

 זיא ףינס רעד .הילע זיא -- תימצע המשגה ןופ טקנוּפ-ךיוה רעד ןוא

 ןטיירג ךיז רימָאל .םיא וצ גנַאגכרוד רעד ץוביק רעד ןוא טנעמורטסניא רעד

 ,הילע רעסיורג ַא ןופ געט יד וצ
 (1931 ,דייי יידיתעה;,,)
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 ה יל יל

 ץוביק ןיא רעגיטשירוטלוק ןגעוו

 סָאװ ,ןפירגַאב יד טיול ןרעוו טריפעג טשינ ןָאק טעברַא-רוטלוק רעזנוא
 ,טפַאשלעזעג רעזנוא ץוחמ ןעמונעגנָא ריא ןגעוו ןענעז

 זנוא ייב טעברַא-רוטלוק רעד ןופ ןעמרָאפ עטסנעמונעגנָא יד ןופ ענייא
 טשיג ךיז טקעוורעד'ס ,חוכיוו ןייק טשינ טמוק'ס ןכלעוו ךָאנ ,טארעפער רעד זיא
 ןעוועג .רעשלַאפ ַא ןיטולחל זיא טעברַא-רוטלוק ןופ םעטסיס ַאזַא ,סעומש ןייק
 זיא סָאד .זנוא טזייּפשעג שיאעדיא ןוא קיטסייג טָאה טָארעּפער רעד ןעוו ,טייצ ַא

 ןעוועג זיא הרות עצנַאג רעזנוא ןעוו ,גנוגעװַאב רעזנוא ןופ ןגרָאמירפ ןיא ןעוועג
 .שיגעעשעג עקיטכיו ַא ןעועג טַארעפער רעד זיא סלָאמַאד .הּפ לעבש הרות
 ןופ ,עקילעפוצ ַא זיא טארעפער ןופ עמעט יד ןעוו ,טציא ךַאז יד זיא שרעדנַא
 .רעקילעפוצ ַא זיא טנערעפער רעד ךיוא ןוא טנַאה רעד רעטנוא ךיז טכַאמ'ס סָאװ

 עלַאטנעמָאמ ַא זיולב זיא ,ןטוג ַא ןופ ןליפַא ,טַארעפער ַא ןופ גנוקריוו יד
 טפַאשלעזעג רעד ןופ ןשינעפרעדַאב עקיטסייג יד ןקידירפַאב טשינ ןעק ןוא
 זיא סָאװ ,סעומש רעש'רבח רעד טלעפ'ס -- רקיע רעד ןוא .טרּפ םעד ןופ ןוא
 ףימ ןפרַאד רַאפרעד ,ץוביק ןיא דיחי ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ דוסי רעקיטכיוו ַא
 ,סעומש םעד טעברַא-רוטלוק רעזנוא ןיא םעטסיס סלַא ןעמעננָא ץוביק ןיא
 ןדעי ןופ ןּפעלשסױרַא סעומש-טַאװירּפ םעד ףרַאד ןעמ .טַארעפער םעד טָאטשנָא
 רעסָאװ עגונב .ענובירט רעשיצשוביק רעד ףיוא םיא ןויפפיורַא ןוא עלעקניוו

 רעכלעוו טימ ,עמעט ַא ןביילקוצסיוא :םעד וצ ָאד זיא לטימ ןייא -- ? ןפוא
 ךיוא ,ָאי) ןבעל ןטָאװירּפ ןוא ןשיצוביק ןייז ןיא ךיז טלגנַאר ,טבעל רבח רעד
 ,(} ןטַאװירּפ

 ןבעל ןיא ,טעברַא רעד ןיא שטנעמ-הצובק רעד טגיישרעד גולפ ןיא
 "נָא יו ,םורַא רימ ןעייג טעברַא רעד ךָאנ טשרע ןוא רעטעקַאנ ַא ןצנַאגניא
 יד *ןַאפאראס, רעדָא "הקצולח; :הסונ רעזנוא ןיא -- ענעָאטעגנָא) ענעָאטעג

 ןענעז גָאט ןצנַאג ַא ,(רוחב רעד --- עקזולב עסייוו ַא ןוא ןזיױה"יקַאח ןיא ,הרוחכ
 ןָא ךיז טסיױטש רענייא רעדעי .לַאירעטַאמ ןקידנכָאװרעדניא ייב ןָאטרַאפ רימ
 ענעדיישרַאפ טימ ריא םורַא ןוא טעברַא רעד ןיא ,עגר עדעי ,ךעלגעטיגָאט
 ,םעניז רבה םעד ןָא טפערט רע ;ייז ףיוא טריגַאער רע ןוא ןעגנוניישרעד
 ,ךיז טימ ערעדנַא טימ טּפעלש ןוא ךרוד טלַאפ ,ךיז טלגנַאר ,טדייל רעכלעוו

 ןייז ךרוד טעברַא רעד ייב טקידיײלַאב טרעוו סָאװ ,ךיז טעדניברַאפ ןוא טפמעק
 יייב ץלַא סָאד -- רעצ םיא טמַאשרַאפ ,ןטייווצ םעד טקידײלַאב ,רעסעומשטימ
 "גָאט א ,ןטלעװ עכיוה יד ןופ עמעט ַא ףיוא טַארעּפער ַא -- טנוװָא ןיא ןוא ,גָאט
 ַאי ןיוש טָאה סָאװ ,גנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא יד ןוא !הלילח -- עמעט עכעלגעט
 טשינ לָאמניק ךיז טביוהרעד ,ןבעל רעזנוא ןופ ןגָארּפ עטערקנַאק טכַארטַאב
 ,גנוטכַארטַאב רעלעיפיצנירּפ-שיאעדיא ןַא ןופ ךיוה רעד וצ

 "גיא ךָאנ ןענעז סָאװ ,ןגָארפ ייר עצנַאג ַא ןענעכערסיוא ךָאד ןָאק ןעמ ןוא
 ,הרבח ,גנואיצרעד עמַאזניימעג ,טייקכיילג 4 ןדָאב רעטעברַאַאב טשינ ַא יו ןצנַאג
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 ןוא טעברַא וצ גנואיצַאב ,ןגָארפ-סטכעלשעג ,ץוביק ןיא החּפשמ ,םיבוט-םוי
 ,לג ,ד ןוא הצובק ןיא סעיצקנופ עכעלטפַאשלעזעג ,ןגעמרַאפ ןכעלטפַאשלעזעג

 עקידעבעל יד ךיא טכַארטַאב החיש יד ןפורוצסיורַא יו לטימ קיטכיוו ַא סלַא

 ןענעז סָאװ ,ןעמעט ענעדיישרַאפ עכעלטפַאשלעזעג ףיוא ףורַא טריפ יז ,גנוטייצ
 םעד סױרַא טפור גנוטייצ עקידעבעל יד .ןרעוו וצ טכַארטַאב הכוז טשינ ךעלנייוועג
 רעדָא החיש .,געוו רעדנַא ןַא ףיוא סָאװ ,םירבח ךס ַא ןופ קורדסיוא ןוא לײטנָא
 "רעד רעד ןופ .ןקירדוצסיוא ךיז טייקכעלגעמ ןייק טשינ ייז ןעניפעג ,הפיסא
 יד ןוא) תורבח ןוא םירבח ליפיוו ,ךיא סייוו דורחיןיע ןוא ףסוי-לת ןיא גנורַאט

 ןרָאװעג ןגיוצעגנײרַא ןענעז (עקיטנָאק ַא אקווד זיא תורבח יד ןופ גנוקילײטַאב
 -עביירש סניצימע ןקידירפַאב וצ ידכב טשינ ןוא ,גנוטייצ רעקידעבעל רעד ןיא
 -נעמַאזוצ ןיא -- ןרעסעברַאפ ,ןקעוו ,ןריזיויטקַא ידכב רָאנ ,סעיציבמַא עשיר
 ,םינינע עטערקנָאק רָאג-רָאנ טימ גנַאה

 יד ףיוא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןיא ןבָאה ןָאק טרעוו ןקידנטיײדַאב ַא
 .רעשירעלטסניק-שירַארעטיל ַא אקווד טשינ ןוא טּפשמ רעשיטסיצילבופ ַא רעטרע
 עכלעזַא לייוו ,םירבח ערערעמ ןיירַא טיצ רע סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב טרעוו ןייז
 ןליוו ןוא רעוװיטקַא ןרעוו עכלעוו ,ןשטנעמ ליפ ךיז םורַא ןרירטנעצנָאק םיטּפשמ
 -ספליה ערעדנַא ךיוא) .גנוקידייטרַאפ רעד טימ רעדָא גנוקידלושַאב רעד טימ ןייז

 -סורַא םירבח ןרעװ םעד ךרוד ןוא ,(םיטּפשמ עכלעזַא ןיא טשינ ןלעפ ןלָאר

 ןבעל ןוויטקַא ןיא ןגױצעגנײרַא ןרעוו ןוא טייקיטליגכיילג רעייז ןופ טּפעלשעג

 םרָאפ עויטקַא יד טָא ןוא ,ןגַארפ ענעטלַאהַאב יד טימ רעביא ךיז ןעמענ ןוא
 -- ,רעטימעג לָאמלײט טצייר סָאװ ,קנַאדעג םעד טקעוװ סָאװ ,ןעלדנַאהַאב ןופ

 "פיוא עקידנכערּפשטנַא ןַא זיא סָאד .עכעלטנגוי רַאפ טסַאּפעגוצ רָאנ טשינ זיא
 םיטּפשמ עכלעזַא ןופ גנוטיירגוצ רעד ןיא ןוא ,ערעטלע רַאפ ךיוא םרָאּפ-רעלק

 ,ץוביק םעד רעסיוא תוחוכ עלַארטנעצ ןעמענלײטנָא ךיוא ןענָאק

 יד ןוא תועידי םיא טגנערב סָאװ ,גנוטייצ יד ךיוא רבח םעד טיצרעד'ס

 דנַאל ןיא ,גנוגעװַאב רעד ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,ץלַא ןופ גנוצַאשּפָא עקירעהעג
 ידכב ,ןָאטעג ץלַא רימ ןבָאה : עגַארפ יד ךיז טלעטש .טלעוו רעד רָאג ףיוא ןוא

 יד זַא ,ןָאטעג ץלַא רימ ןבָאה ? רבח ןדעי וצ ,רבח םוצ ןייגרעד לָאז גנוטייצ יד
 ?ןעיצרעד ןענָאק תמאב לָאז גנוטייצ

 רבה רעד זַא ,ךיוא ךיז טרעדָאפ'ס .ץלַא טשינ ךָאנ זיא ןענעייל זיולב
 רעד ןיא לעיצעּפס ,שיוטסיוא-סגנוניימ ַא ןייז לָאז'ס ,ןצַאשּפָא ,ןריזילַאנַא לָאז
 -רַאפ ץוביק רעד ףרַאד זיולב םעד -- ןעגנורעדנע ןיא ךייר ױזַא זיא סָאװ ,הפוקת
 רעסיורג ַא ךיוא זיא סָאד .גנוטייצ ןייא זיולב ךעלנייוועג ךָאד ןענעייל רימ .ןליפ

 קילברעביא ַא טייצ וצ טייצ ןופ ןרעה ןלָאז רימ ,ןשטנואוועג רעבירעד זיא ,ןורסח
 ,דנַאלסיוא ןיא ןוא דנַאל ןיא עסערּפ רעד רעביא

 סעדעי לייוו ,רעטקַארַאכ ןרעדנוזַאב ַא טָאה ץוביק ןיא טעברַא-רוטלוק יד

 ופ ,יײנסָאדנופ ץלַא ןבױהנָא ,ףרַאד ןעמ ןוא עילַאװכ-הילע עיינ ַא ןָא טמוק לָאמ
 -ַאב ַא ףיוא ,םילוע יד רַאפ םיגוח ןפַאש טגיילעגרָאפ טרעוו ןטייז ענעדיישרַאפ

 ,ןַאלּפ ןטמיטשַאב ַא טימ טייצ רעטמיטש
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 טימ םילוע יד ןענעקַאב טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמ ןיא ףרַאד גוח ַאזַא טָא
 "ףעטעברַא רעד ןוא ץוביק ןופ עטכישעג רעד ןופ תועידי עטסרַאטנעמעלע יד
 ,י"א ןיא גנוגעװַאב

 רֶע יו דלַאב ,ןייז לָאז רע ,רבח םעיינ םעד ןטכילּפרַאפ ךיוא טעװ סָאד
 ףךיוא םיא טעװ סָאד .ץוביק ןופ ןגָארפ עלַא יבגל וויטקַא ןוא םַאזכַאװ ,ןָא טמוק
 רָאט ןעמ לייו ,ןבעל-ץוביק ןיא רעפיט ןוא רעמ ןטכעלפנייא ןוא ןקיטומרעד

 "סיוא ךיוא ױזַא זיא רע לייוו ,ןײלַא ךיז טימ הלוע םעיינ םעד ןזָאלרעביא טשינ

 ןילַא ןבעל סָאד סָאװ ,ןשיגעלגנַאר עכעלרעניא ייר עצנַאג ַא ףיוא טלעטשעג

 טָאה'מ סָאװ ,ןדנעטשמואיסנבעל ןופ ןברק ַא רע טלַאפ לָאמטּפָא ןוא וצ םיא טלייט

 ,ןרעטכיײלרַאפ רעכיז טנעקעג םיא

 יד בעל רעזנוא ןיא רעלעפ רעסיורג ַא זיא סָאד .,קיזומ ןָא ןבעל רימ
 טרָא סיורג ַא זנוא ןשיווצ ןַארַאפ זיא'ס םגה ,ןצנַאגניא זנוא טסערפעצ עזַארּפ

 רָאנ ,טסנוק םשל טסנוק בילוצ רָאנ טשינ קיזומ ןפרַאד רימ ןוא ,עיזעָאּפ רַאפ
 ןופ טייצ רעד ןיא .טפַאשלעזעג רעזנוא ןופ ןבעל םעניא טלַאהניא סלַא ךיוא

 "טנַא'ס זַא ,ןשטנעמ ןשיווצ תוציחמ יד קצוװַא ןלַאפ'ס זַא ,ךיז טכוד ,טרעצנָאק
 .ץרַאה-ןשטנעמ םעניא ףיט-ףיט ןטלַאהַאב זיא סָאװ ,עטוג סָאד ךיז טקעלּפ

 "נָאק רָאנ טשינ ןוא .ךס ַא טסָאק ליפעג'טונימ רערעייט רעד טָא רעבָא
 ,רבח רעד ,טשינ רימ ןסייוו קיזומ-בוטש ןופ ךיוא רָאנ ,טשינ רימ ןבָאה ןטרעצ
 יִצ ,.קיטירק רעד רַאפ דחּפ טיוא ךעלטנפע ןליּפש טשינ ליוװ ,ןליּפש ןעק סָאװ
 לַארטש-טכיל םעד טָא ןעגנערבוצניירַא ידכ ,טגנערטשעגנָא גונעג ךיז רימ ןבָאה

 ?ןבעל רעזנוא ןיא

 -- םימגּפ ליפ ױזַא רימ ןענופעג ןכָאװרעדניא ןייז ןיא סָאװ ,ץוביק רעד

 :טרעקרַאפ ךיוא ןוא בוט"םוי ןיא טכיל םעיינ ַא ןיא זנוא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא

 רעקרַאטש טײקידעכָאװ יד -- גולפ ןיא --- ךָאד זיא רעיורט ןופ טייצ רעד ןיא
 "תילע העש ןייא רַאפ ,טייקיד'בוט"םוי טנעמָאמ ַא רַאפ ןוא ,בוט"םוי םעד ןופ
 ךס ַא לחומ ןענעז ,טפַאשלעזעג רעזנוא ביל ױזַא ךָאד רימ ןגירק ,המשנ
 רענייא רעדעי ,עיורג ןוא עגנַאל ןענעז געטיזכַאװרעדניא יד .עריא תונורסח
 טשינ ךיז טעוו'ס זַא ,ךיז טכַאד'ס ןוא ,ךיז רַאפ עלעקניוו ןייז ןיא טקעטשרַאּפ
 טעז סע .טביוהרעד סָאװ ךַאז רעקיד'תופתושכ ַא רָאפ טנַאה יד ןקערטשסיוא
 טנעה רעקילדנעצ : גנולצולּפ ןוא -- בוט-םוי םעד ןפַאש םוצ טנַאה יד טשינ ךיז
 "גיק ,טנגוי ,ערעטלע :בוט-מוי םעד ןריזינַאגרָא ןפלעה וצ טקערטשעגסיוא ןרעוו
 ךיוא .ןעמעלַא טקיניײארַאפ ןוא ץלַא רעביא ךיז טביוהרעד בוט-םוי רעד ןוא רעד

 ןרידילָאסנָאק טפַאשלעזעג רעזנוא ךיז ןעק רבח ַא רַאפ הנכס ןופ טנעמָאמ ַא ןיא

 ןרעייפ טנרעלעגסיוא טשינ ךָאנ ךיז ןבָאה רימ רעבָא .ךַאװ רעד ףיוא ןייטש ןוא
 רבח רעד זַא ,ןיטשרַאפ ןפרַאד רימ .רבח םענופ בוט-םוי ןכעלנעזרעפ םעד

 םעד ןופ החמש יד ןרעװ לָאז ,החמש טכעלנעזרעּפ ןייז סָאד ,ליוו ץוביק ןיא
 ;דיחי ןופ החמש רעד ןיא ךיז טקיטױג ללכ רעצנַאג רעד ךיוא ,ללכ ןצנַאג
 .ייןבעל רעזנוא ןופ טלַאהניא ףותיש םעד טרעכײרַאב סָאד

 ,(1933 ילֹוי ,29 "טרָאװ סָאד;)
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 ןקעטָאילביב ןפַאש רימָאל

 לַאירעטַאמ ןייק ָאטשינ; :יירשעג ןייא ןעמ טרעה ץוביק ןוא ףינס ןדעי ןופ
 ."טעברַא-רוטלוק ןריפ וצ

 ןענעז ,טפול רעד ןופ תועידי ןּפעש ןוא ןעוועטנעגעלערּפ ןופ טייצ יד
 ַא ןענעייל וצ ןילַא שינעפרעדַאב יד ךיז ןיא רבח רעדעי טליפ סע .קעװַא ןיוש
 יד זיא ,ָאטשינ םירבח לייט ַא ייב ךָאנ זיא שינעפרעדַאב עקיזָאד יד ביוא ; ךוב
 םעד ןקעוו ןוא ןגעלפ וצ םירבח עקיטעט םיא ןיא יד ןוא ףינס ןופ עבַאגפיוא
 ,סערעטניא

 םורַא ךיז ןעיירד ,ָאטשינ ןקעטָאילביב ןייק ןענעז ךעלטעטש עטסניימ ןיא
 ןיא ;ךוב א ןעמוקַאב וצ ױזַא יו הצע ןַא ןכוז ןוא עכעלטנגוי רעקילדנעצ
 ;טעטש עקידנגיל טנעָאנ ייז וצ יד ןופ רעכיב סיוא ןעמ טגרָאב רעטרע ערעדנַא

 ,סָאד קידנעטש טשינ רעבָא ןעניפעג לטעטש ןרענעלק םענופ עכעלטנגוי יד
 ,ןליוו ןוא ןפרַאד ייז סָאװ

 "וויטיזָאּפ רעד ןייז וצ טרעהעגפיוא ןבָאה רעטרע ךס ַא ןיא ןקעטָאילביב יד
 -ָאילביב ךס ַא ,טרעקרַאפ ;גנואיצרעד-טנגוי רעד ןיא רָאטקַאפ רעקידנקריוו
 ןשיוצ רוטַארעטילידנוש יד ןטיײרּפשרַאפ רַאפ עימערּפ יד טנייה טמוק ןקעט
 ,םלוע רעזעל םעד

 ,רעזעל "םענרעדָאמ , םענופ ןעגנַאלרַאפ יד קידנבעגכָאנ ןוא טּפעלשעגטימ
 ,טפיוקעגנייא טשינ רעכיב עכעלטפַאשנסיװ ןייק טעמכ ןרעוו

 ןופ גנַאלרַאפ רעליטש רעד זיא סָאד -- קעטָאילביב עשיצולח ענעגייא ןַא
 וצ רעבָא ,עטסקרַאטש יד ןענעז רימ -- ?טלעג !? ױזַא יו רעבָא .ףינס ןדעי

 עדעי ןבעל ןשידיא םעניא גנוגעוװַאב עטסמערָא יד ןיז ןלעיסנַאניפ ןיא ךיילג
 ךיז טקידנערַאפ'ס רעדייא ןוא ןיילַא זנוא ךרוד ןגָארטעגסיױא ךָאד טרעוו עיצקַא
 ,עטייווצ יד זןָא ןיוש ךיז טביוה ,ענייא

 "ולח עלַא ;ןציזַאב ףינס רעדעי זומ קעטָאילביב עשיצולח ענעגייא ןַא .,.

 רעד ןיא טרָא רעיז ןעניפעג ייר רעטשרע רעד ןיא ןזומ ,ןבַאגסױא עשיצ
 ,קעטָאילביב רעשיצולח

 ןביג סָאװ ,רעכיב ןעלמַאז ,סנייא ךָאנ סנייא ףרַאד קעטָאילביב עשיצולח יד
 ,ךיז ןדליב ןוא ןענרעל וצ רבח םעד טייקכעלגעמ יד

 עקידנעטש ַא ןיא ןרעוו טלדנַאוורַאפ ףרַאד רעגַאל-רעכיב רעלַארטנעצ רעד
 ,י"א ןדנטעברַא םענופ גנוגעווַאב רעצנַאג רעד ןענידַאב לָאז סָאװ ,עיצוטיטסניא
 סָאד טימ ךיז ןפַאשרַאפ וצ לטעטש ןיא ףינס ןדעי טייקכעלגעמ יד ןבעג לָאז סָאװ

 ,רוטַארעטיל רענײמעגלַא ןוא רעשיאערבעה-שידיא רעד ןופ עטסנעש ןוא עקיטיונ

 וואורפ ןטשרע םעד ףיוא ןבעג טעוװ גנוגעווַאב יד סָאװ ,רעפטנע םענופ
 עקידרעטייוו יד קיגנעהּפָא זיא ,"ץולחהא םייב רעגַאל-רעכיב ןלַארטנעצ םענופ
 ,גָאלרָאפ םענופ גנולקיװטנָא
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 ךיילג ןוא ןדליג וצ ןדליג ,ןשָארג וצ ןשָארג ןרָאּפש לָאז ףינס רעדעי

 .רעכיב המישר עטשרע יד ןלעטשַאב

 ; רימ ןגָאז ,וטפיוא ןדעי ןופ ביױהנָא םייב ןעוו ,עזַארפ ןייק טשינ זיא סע
 "רַאפ רעבָא סע ןעק עצנַאג סלַא גנוגעװַאב יד ,"רענעדײשַאב ַא בױהנָא ןַא;
 ,שי ןקיגָאװ ַא ןיא ןעלדנַאװ

 .((1933 רעבמעטּפעס ,29 ײ*טרָאװ סָאד,)

 ה יל יל

 תבש גָאטור ןלעװו

 דנַאלסור ןיא זַא ,טנעיילעג לָאמַא בָאה ךיא .תבש ,גָאט-ור םעד עגונב ..,

 ,גָאט-ור ףיוא רעטעברַא רַאפ םוירָאטַאנַאס ןלעיצעּפס ַא טנדרָאעגניא ןעמ טָאה/
 טקעטש סָאװ ,קנַאדעג רעד זיא קיטכיוו רעבָא ,ןעמעננָא טשינ סע ןענָאק רימ
 עלַא ןיא ,ךס ַא ןבעג םיא לָאז גָאט-ור רעד זַא ,רעטעברַא םעד ןפלעה : ןירעד
 גָאט ןעיירפ ַא ןופ טמיורט רבח רעד .ןקיטסייג ןיא ,ןשיזיפ ןיא --- ןטכיזגיה
 י"ןזייוַאב; ךס ַא ליװ רע ,ןדנוברַאֿפ גָאט ןטימ םיא ייב ןענעז רענעלּפ ךס ַא
 :ךָאװ עצנַאג ַא ףיוא זייּפש ןבײלקנָא

 ןכָאװרעדניא ןרָאװעג זיא תבש רעד ?סױרַא ךָאנרעד ךיז טלעטש סָאװ
 לטבמ זיא ןעמ .ךַאז עקיד'תופתושב ןייק רעמ טשינ רָאג ןיוש זיא תבש רעד
 ןופ טייצ ;טשינ סע ףרַאד ןעמ יצ ,סע ףרַאד ןעמ יצ ,טעברַא בילוצ תבש םעד
 רעדעי ןוא .תבש ןיא ןסחמ ןיא ןטעברַא וליפַא ךיז טביולרעד ןעמ ,רעייש ,ריצכב

 טגנערברַאפ ,ךעלטנייוועג .גָאט ןקיבילַאב ַא ןיא "ךיז רַאפ תבש, טכַאמ רענייא
 .רעמיצ ןיא םירודיס ענעדישרַאֿפ ייב ,תורבח יד ךעלכעזטּפױה ,טייצ יד ןעמ

 גוצַאב ןיא .ןבעל רעזנוא ןיא טייקכעלרעייפ ןייק ןיירַא טשינ ןעגנערב רימ
 "ַאב רימ .זיא סָאד קיטכיוו יװ ,ןענַאטשרַאפ דנעצנעלג רימ ןבָאה רעדניק יד וצ
 .ןבעל רעייז ןיא טכיל ןייז לָאז סע ןליוו רימ { סָאד ןרעסעברַאֿפ וצ ךיז ןעימ

 ?ערעטלע יד עגונב ןצנַאגניא סע רימ ןזָאלרַאפ סָאװרַאפ ןוא

 ,(19233 רעבמעװָאנ ,107 "טרָאװ סָאד,)

 קָא ס ַא ב ח ש מ

 "ץולחה , ןיא גנואיצרעד ןוא רוטלוק

 ןרָאװעג טלעטשעג זיא םירבח ןופ תוביסמ יד ןוא ןפערטנעמַאזוצ יד ףיוא
 "סיוא ןעמ ףרַאד סָאװ ?"ץולחהא ןיא רעלעפיטּפיוה רעד זיא סָאװ ; עגַארפ יד
 ? ןרעסעב

 סעּפע זַא ןוא ,ןורסח ַא ,םנּפ ַא ָאד זיא'ס זַא ,טלפייווצעג טשינ טָאה רענייק
 ןיא טלטייטעג ןבָאה עלַא : רעמ ךָאנ .ןוקית ַא ןיא ךיז טקיטיױג סעקיד'תודוסי
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 -רַאפ ףיוא טרילומרָאפ סע טָאה'מ .גנודליבסיוא עשיצולח יד :גנוטכיר ןייא
 םענרַאפ םעד טיול ןוא חוכ-קורדסיוא ןייז טיול רעכעלטיא .םינפוא ענעדייש
 רעד ,טעברַא עשירעיצרעד יד ,טייקיטעט עלערוטלוק יד :דנַאטשרַאפ ןייז ןופ
 רעזנוא :טקנוּפ ןייא וצ ןעמוקעג ןענעז עלַא רעבָא ; .דכו גנודליבסיוא ,ףינס
 ,הפורת יד ןכוז ןעמ ףרַאד ָאד ןוא ,לַאפכרוד רעזנוא טקעטש ָאד טָא .גנואיצרעד

 רעד ןיא יוװ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רענײמעגלַא רעד ןופ ןעייר יד ןיא
 -רוטלוק רעד ןופ תובישח יד רעטנוא טציא ןעמ טכיירטש ,רעקיד'לארשי ץרא
 טלעטשעגּפָא ךיז טָאה תורדתסה רעד ןופ גנוטַארַאב עטצעל יד : טייקיטעט
 ןיא "דחואמה ץוביק, רעד .טנגוי ןוא רוטלוק ןופ םעלבָארּפ םעד ףיוא רעגנעל
 "ךעונל זכרמ, םעד טעדנירגעג טָאה'מ .עגַארפ עקיזָאד יד טלדנַאהַאב טָאה רוגי
 סָאד ,לַאפוצ ןייק טשינ ןוא ,לַאפ רעטלצנייארַאפ ןייק טשינ ,ןכב ,זיא סָאד .דכו
 ,העש רעד ןופ טָאבעג סָאד זיא

 "וצ םצע עמַאס סָאד זיא גנוגעווַאב רעזנוא ןופ ןעניגַאב םעד ןיא ,תמא
 "עג ןבָאה סָאװ םינושאר יד .קידנרידיצעד ,קיד'הערכה ןעוועג ריא וצ ןייטש
 -סיוא רעד טימ טרימרָאפסױא קיטסיײג ןרָאװעג ןענעז ,ןטנעמַאדנופ יד טגייל
 ,גנורעבָארעד ןוא םערוטשפיוא ןופ געט יד ןיא עעדיא רעד ןופ גנורימרָאפ
 זיא וטפיוא רעד ןעוו ,שטנעמ םעד טנַאּפש ןוא טיצרעד וטפיוא רעשיצולח רעד
 ןופ גנוריזינַאגרָא יד .גָאט ןדעי טימ רעטנענ וצ טייג ןעמ ןעמעוו וצ ליצ ַא
 ערַאטנעמעלע ענייז רַאפ ,העש-סטעברַא טכַא רַאפ ףמַאק ןייז ,שטנעמ-סטעברַא
 םיא טָאה ףמַאק-ןסערעטניא ןייז .םזילַאיצָאס םוצ ןגיוצרעד םיא ןבָאה -- טכער
 ןעגנוכיירגרעד עטשרע יד .טײקטנַאּפשעג רעלערוטלוק"קיטסייג ַא וצ ןביוהרעד
 ,עיזיוו רעסיורג רעד ןופ "זונגה רוא, םעד ןופ ןעקנופ זיולב ןעוועג ןענעז

 -יירגרעד יד .ןַאּפש ןכעלנייוועג ןיא ןירַא ץלַא זיא רעבָא טייצ רעד טימ
 טשינ זיא רבח רעד .גנוניישרעד עניטור עכעלנייוועג ַא ןרָאװעג ןענעז ןעגנוכ
 טמענ רע ,גנוגעוַאב רעד ןופ גנוקעלּפטנַא רעד וצ הכוז טשינ זיא רע ,עירכמ
 ןוא טכער ,האנה ןופ ליפעג סָאד םיא טיג אפוג טייקיטעט יד .ןטיירג ןופ ןיוש
 ,ןלַאפעג זיא גנונַאּפש יד רעבָא ,ןטייקכעלגעמ

 ףינס ןיא טירטנײרַא רעד ,גנוגעווַאב רעד וצ ןייטשוצ םצע סָאד זיא לָאמַא
 טָאה ץוביק םוצ ,הרשכה וצ גנַאגרעביא רעד .גנונַאּפש ַא ,גנורעבָארעד ַא ןעוועג
 -טנַא שטנעמ ַא :ןבעל ןיא טנעמָאמ ןקידנדײשטנַא ןַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ
 טימ רעביא טסייר רע :רעיײט ,טנעָאנ ןעוועג םיא זיא סָאװ סעּפע ןופ טפיול
 ַא טימ ,טפַאשלעזעג רעטעוועדנופעגנייא רעד טימ ,רוטלוק רעקידנשרעה רעד
 ןופ טייו ,שינעטסיװ ַא ןיא קעװַא טייג רע .זיוה לענָאיצנעװנָאק-טריניסור
 ,"םייוג ,, ןשיווצ ,בושי

 .דײשטנַא םעיינ ַא רַאפ ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא רוחב רעשידיא רעד
 טלַארטשַאב ,שירַאטעלָארּפ-שיפיצעּפס זיא סָאװ טעּפע שינעטסיװ רעד ןיא ןפַאש
 ןיא ןעגנירדניירַא סָאד -- גנורעבָארעד עסיורג יד .לארשי ץרא ןופ טכיל ןטימ
 טימ רבח ןגנוי םעד טקיטלַאטשעג ןוא ןגיוצרעד טָאה -- טעטש עשילױּפ יד
 לוגליג םעיינ ןטימ ,טייקשירפ רעכעלטנגוי רעד טימ ,חוכ ןקידנזיורבפיוא םעד
 ,רערעבָארעד-דנַאל ןוא רערעדנַאװ-רבדמ יד ןופ
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 סָאװ עקינעי יד ןעמוק ,ןדײשטנַא ןפרַאד סָאװ יד טָאטשנא : טציא ןוא
 זיא סָאד ,ןייג וצ ךיוא יאדכ זיא --- "ןעייג עלַא ,, ,ךָאנ ךיז ןּפעלש ןוא וצ ןעייטש
 סעּפע ףיוא ןייז רתוומ טשינ ףרַאד ןעמ .ךעלריטַאנ ןוא טושפ ,ךעלדנעטשרַאפ
 ןטימ ןעלגנַאר טשינ ךיז ףרַאד ןעמ .ץרַאה ןיא ןקַאבעגניײא ןוא טבילַאב זיא סָאװ

 -- :ךפיהל .*עיצידַארט ןופ טסַאלַאב; םעד טימ ןפמעק טשינ ףרָאד ןעמ ,רבע

 + רבח םוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה ץוביק רעד ךיוא .ןטיירג ןופ ןייז חנהנ ןָאק'מ
 רָאנ ;ןייג רע ףרָאד בושי םענעפרַאװרַאֿפ ַא ןיא טשינ ןוא רבדמ ַא ןיא טשינ
 םוצ ףינס ןופ רעבירַא טייג רע .טייקכעלקריוו רעטנַאקַאב רעד ןיא ,ָאד טָא
 יד .סעידַאטס ןוא ןזַאפ ןייק ָאטשינ ,ןטייוצ םוצ רעמיצ ןייא ןופ יו ץוביק
 ןקיטנורג םעד ,ךשומה חוכ םעד ,ץנַאלג ריא ןריולרַאפ טָאה גנומענרעטנוא
 ,טרעדנע ןוא טמערופרעביא סָאװ ,רָאטקַאפ ןשירעיצרעד

 טלעטשעג גנַאל ןיוש גנודליבסיוא עלערוטלוק-קיטסייג יד זיא שיטקַאפ
 טגָאזעג לָאמ ַא רימ טָאה'ס ,טייקפרַאש רעצנַאג ריא טימ "ץולחה, ןרַאפ ןרָאװעג

 ןופ ךיא ייג םערָא ןרעטנוא טערב םעד טימ : תוטשּפ ןוא תומימת טימ רבח ַא
 "רַא וצ ןסַאמ טרעקעגמוא טָאה סָאװ ,גנוגעוװַאב יד {ןרענערב וצ יירעגעז רעד
 עקיטסייג ךיוא רָאנ רעגייטש-סנבעל ןטיײנַאב ַא רָאנ טשינ ןבעגעג ייז טָאה ,טעב
 ,ןטרעװ-רוטלוק ןוא

 "פיוא ןופ תחנ ןטימ ,סקואוו ןופ דיירפ רעד טימ ןוא .ןסקַאוװעג ןענעז רימ
 ןעלצרָאװניײא ןופ ןייּפ ןוא רעצ רעד טײלגַאב דימת זנוא טָאה םילוע יד ןעמענ

 ,וטפיוא ןשירָאטסיה םעד ןיא םישוח עקידנלַאװפיוא ענייז עלַא טיִמ שטנעמ םעד

 ,סגעוורעטנוא גנוגעווַאב-רעטעברַא עקיד'לארשי ץרא ןַא ָאד ןרָאװעג ןענעז רימ

 +טגָאזעג םיא ןבָאה רימ .ןשטנעמ ןצנַאג םעד ןרירגעטניא טלָאװעג ןבָאה רימ

 סָאװ רָאטקעס םענעי ןיא ךיוא ,טסייג ןיא ךיוא --- ץלַא ,גנוגעװַאב רעד -- ץלַא

 ,גרָאז רעזנוא טנַאּפש טײקוויטקַא-רוטלוק יד ,טסיײג ןטימ רָאנ ןברעוורעד ןַאק'מ
 יז ןוא -- טייקיטעט רעזנוא ןיא ןוא ןייזטסואווַאב רעזנוא ןיא ןיירַא טגנירד

 ,ןטפיוא רעסיורג א ןײלַא טרעוו

 יד ןעניזניא טַאהעג רקיעב רימ ןבָאה טייקיטעטירוטלוק רעזנוא טימ

 ןיא םערָא ,גנולקיװטנַא ןוא גנודליב ןיא ענענַאטשעגּפָא יד ,טכיש עטסקירעדינ

 ןעמעוו ,רוטלוק ןיא רעירַָאטעלַארּפ יד -- קנַאדעג ןיא ענרעזימ ןוא טסייג

 לכ םדוק :טקיטכערַאב ןוא ךעלדנעטשרַאפ ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ץלַא טלעפ'ס

 זיא -- לסיבַא טגָאמרַאפ סָאװ רעד ןוא ; טשינרַאג טָאה סָאװ רעד רעכליב זיא

 ,קיצניו טשינ ןעמוקַאב עקַאט טָאה טכיש עקיזָאד יד ןוא .ןבעג וצ ףיוחמ רע

 רעטייווצ רעד ןופ םירבח יד ךייש סָאװ : ףרַאדַאב ןוא ןטיונ יד טול טשינ םנה

 רעוו : גנונעדרָא רעקידנריטסיזקע רעד ןופ טּפַאכעגנײרַא סעּפע ןבָאה סָאװ ,טכיש

 וצ ןיילַא ךיז טייקיאעפ יד רעדָא גנודליב עלעסיב ַא רעוװ ,טלַאטשנַא-ןרעל ַא
 ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ,טרעווילגרַאפ ןבילבעג ןענעז עלַא יד טָא -- ןענרעל

 סָאװ תורישע ענעי סָא ;קיצניװ טשינ ןסָאנעג ןבָאה ייז ךיוא ,תמא .עיצַאנגַאטס

 לגנָארעג ןיא טייטש סָאװ גנוגעוװַאב ַא ןיא סולשנָא ןטימ טברעוורעד שטנעמ ַא
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 ,חוכ ַא זיא ןעמ זַא ליפעג סָאד ,טייקטסנרע ,גנורַאפרעד -- טכעלקריוורַאפ ןוא
 ,המודכו ןעגנואיצַאב-סנבעל

 "רָאפ טשינ ןבָאה ייז ,עּפורג א ןיא טמָאקלופרַאפ טשינ ךיז ןבָאה ייז רעבָא
 ןלעטשוצפיוא טגרָאזעג טשינ ; ןפוא ןטריזינַאגרָא ןַא ףיוא תועידי ערעייז טפיט
 בייחמ ָאוװינ ןוא ץנעטסיזקע םצע רעייז טימ ןענעז סָאװ ןזיירק-גנודליב-טסבלעז
 עכיוה ןייק ןעוװעג טשינ זיא'ס :סעיציבמַא-רוטלוק ןרילומיטס ןוא ערעדנַא
 ,גנורילעווינ ַא ןענַאטשטנַא זיא'ס ,טײקטנַאּפשעג

 ןופ ןטכיש ענעדיישרַאפ גיוא ןיא ןבָאה ,ןכב ,ףרַאד טייקיטעט רעזנוא
 ,גנורינידרָאָאק ןופ דוסי ןפיוא טיובעג ןרעוו ףרַאד יז ,גנודליב ןוא גנולקיוװטנַא !

 ןיא לייט ןדעי ןופ ןוא רבח ןדעי ןופ טייקיאעפ יד "ןריקסיפנָאק , ןפרַאד רימ
 ןוא טגָאמרַאפ רע סָאװ ,ץלַא *ןריזילַאנָאיצַאנ; ןפרַאד רימ ;גנוגעווַאב רעד
 ! ףיוא םענ ! רעבָארעד ! ןרעל : ןרעדָאפ

 ךס ןייק ןסָאגעגסױא טשינ גנוגעווַאב רעזנוא טָאה געט עטשרע יד ןיא
 הליחתכל .ןטכילפ רַאפ ןעמַאר ןייק ןפַאשעג טשינ טָאה יז ,ןליוו ריא רַאפ ןעמרופ
 טָאה ןייזטסואווַאב ןייז ,דײשטנַא ןשיצולח ַא ןופ חוכ ןטימ רבח רעד ןעמוקעג זיא
 םגה ,שיאערבעה הדמתה טימ ןענרעל :ן'תובייחתה םיא ףיוא טגײלעגפױרַא
 רַאפ ןעוועג זיא ךַארּפש יד ןענעק ; וצרעד ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא טשינ זיא רע
 רעכעלנעזרעּפ רעד .ףרַאדַאב רעכעלנעזרעּפ ַא ,גנַאלרַאפ רעכעלריטַאנ ַא םיא
 ןופ סעיצקורטסניא ןוא ןטָאבעג יד ןעוועג בייחמ ןיוש טָאה סולשַאב רעקיד'תודוסי
 טימרעד ןעמַאזוצ זיא ,לָאצ ןיא ןסקַאוװעג ןענעז רימ רעמ סָאװ רעבָא .העש רעד
 -רַאפ רעד רעזיול ןוא דײשטנַא רעשיצולח רעכעלנעזרעּפ רעד רעכַאװש ןרָאװעג
 רעמ ַא ,םַאר ערעטסעפ ַא ןלעטשוצנייא ןטעבעג יוװ ךיז טָאה .המשנגה וצ גנַאל
 ןיא -- ןלױּפ ןיא "ץולחה זכרמ, ןופ םונעלּפ רעד .םערופ עטריזילַאטסירק
 טייג'ס סָאװ סָאד "ןעז וצ שינעדנעטשרַאפ יד, טַאהעג טָאה --- 1922 ,רעבָאטקָא
 ,תווצמ טלעטשעגטסעפ ,ןטכילפ ןפרָאװעגפױרַא טָאה רע .גנוגעווַאב רעד ףיוא
 ,תומילשב ןייז םייקמ ןוא ןטיהּפָא ייז עקַאט רימָאל

 ,גנודליבסיוא רעשיאערבעה רַאפ םומינימ ןסיוועג ַא ןעמיטשַאב רימָאל
 רבח רעד טשינ ןָאק ריא ןָא סָאװ ,גנולקיװטנַא רעשיאעדיא רעטמיטשַאב ַא רַאפ
 ,ןכעלטיא ןופ סעמרָאנ-טייקיטעט ןלעטשטסעפ רימָאל .הרשכה ףיוא ןייג ףינס ןופ
 עסיוועג וצ תוכייש יד .גנוגעווַאב רעצנַאג רעד רַאפ ןוא לרעמעק ןדעי רַאפ
 ןדנוברַאפ זיא טיײקוװיטקַא-רוטלוק יד ואוו -- ץוביק ןיא .טכילפ ַא זיא ןזיירק
 "רעיוד רעמ רַאפ ןעמַאר ןפַאש רימ ןפרַאד --- ןטייקירעוװש ערעדנוזַאב טימ
 -ַאב רעשיצוביק רעד ןיא םישדח:רידוטש יד ,לשמל יװ ,ןעוטפיוא עקיטפַאה
 ,לארשי ץרא ןיא גנוגעוו

 -סנבעל רעד ,לארשי ץרא םורַא ? ןרירטנעצנָאק ךיז ןעמ לָאז סָאװ םורַא
 ןופ ףמָאק רעד ,שטנעמ םעד ןוא שינעטסיװ יד ןרעבָארעד סָאד ,רעגייטש
 .רעטעברַא

 רע ןכלעוו ףיוא ןדָאב רעד ,שטנעמ ןשיצולח ןרַאפ דוסי רעד זיא סָאד
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 טייקכעלקריוו רעלַאער רעד ןיא ,ָאד .טּפעש רע ןענַאװ ןופ לַאװק רעד ,טסקַאוװ
 ײיצַאב -- עכעלרעטרעוו טשינ -- עדנטכילפרַאֿפ עפיט יד ןצָארּפשסױרַא טעוו
 שטשוטמ זיא ךירטש רעקיזָאד רעד ,טלעוו רעד ןיא טעשעג סָאװ ץלַא וצ גנוא
 ,סײנַארעביא ןעמענפיוא םיא רימ ןפרַאד .טייצ רעד ןופ ףיול םעניא ןרָאװעג

 ןעמ ףרַאד -- טכיש רערַאטנעמעלע רעד ןיא טייקיטעט יד ךייש סָאװ
 .שיאערבעה ךס ַא טציא טנרעל ןעמ .ךַארּפש רעד ףיוא ןרירטנעצנָאק ךיז
 ןשיטנַארגימע רעדָא ןשינכעט ַא וצ יװ טקנופ זיא ריא וצ לעטשנייא רעד רעבָא
 "בעה .וװ .א .א טקַאטנָאק ַא ןדניברַאפ ,ןדערפיונוצ ךיז ןענעק ףרָאד ןעמ : ןינע
 ,לטימ ַא ,םוידעמ ַא רָאנ ,לַאװק ַא ,רוקמ א ןייז וצ טרעהעגפיוא טָאה שיאער

 הילע רעטייוצ רעד רַאפ ןעוועג זיא'ס סָאװ ןענַאמרעד וצ יאדכ זיא'ס

 רעכעלשטנעמ ַא זנוא טלייצרעד סָאד .ךַארּפש יד ןרעבָארעד ןופ סעצָארּפ רעד
 ךַארּפש ןופ ייגרעביא רעד .ןוסלנצכ לחר ןופ ןבירשעג "ןושל ידודנ, טנעמוקָאד
 ןיא ןעלצרָאװניײא ךיז ןופ דיירפ ןוא רעצ טימ טײלגַאב ןעוועג זיא ךַארּפש וצ
 רעלערוטלוק ַא ןעוועג זיא ךַארּפש יד .ןעלמיה עייג רעטנוא ןדָאב םעיינ ַא
 .ןלַאעדיא ןוא ןטרעו רַאפ לָאװק-הקיני

 סיורג יוװ .ךַארּפש עגונב םזיצולח ַא רימ ןעעז געט ערעזנוא ןיא ךיוא ,תמא
 יד ןיא טנרעלעג ןבָאה סָאװ ךעלדיימ ןוא םירוחב יד ןופ דיירפ יד ןעוועג זיא
 ןיא ןדיײרסױרַא טנעקעג ןיוש ןבָאה ייז ןעװ סעיזָאנמיג עשיליוּפ ןוא עשיסוד

 ןבעגעגסױרַא טָאה גנוגעװַאב יד סָאװ ,לטעלב םעד ןופ ּפָאק םעד לַאניגירָא
 סיורג יוװ .וטפיוא ןטמיטשַאב ַא ןופ רעדָא טייצ רעד ןופ גנוזָאל ַא ןענעיילרעביא
 דיל ַא טנעיילעגרָאפ ןיוש טָאה'מ ןעוו ,ןרָאדירָאק יד ןיא תוררועתה יד ןעוועג זיא
 ! רוקמ ןיא רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד ןופ גוצסיוא ןַא רעדָא

 רעזנוא :רַאפעג ַא ףיוא ןזיװעגנָא רימ ןענעז שיאערבעה ןענרעל םייב
 וצ םיא יו ןסיוו טשינ ןלעװ רימ בוא רבח םייב טסַאהרַאפ ןרעוו ןַאק קרעוו
 שינכעט ַא זיולב יו טשינ ןוא ץַאש-טרָאװ א יו טשינ ,ךַארּפש רעד וצ ןעגנערב
 "עג ןוא ןטלַאהַאב םיא ןיא ןבָאה תורוד סָאװ רצוא רערעייט ַא יוװ רָאג ,לטימ
 "גײרַא ןעמ ןָאק עיצקעל רעטשרע רעד ןיא ןיוש .רעמיטכייר ןוא ןטרעוו טלמַאז
 גנַאגנקנַאדעג םעד ןיא ךיוא רָאנ ,ףינס ןשיצולח ןיא רָאנ טשינ רבח םעד ןריפ
 ,גנֹוגעוװַאב רעד ןופ

 רעד ןופ טלעוװװיןקנַאדעג יד ,לארשי ץרא -- טכיש רערעכעה רעד ןיא
 טעברַא-רוטלוק רעזנוא ןריפ טשינ רימָאל .תורוקמ עטשרע עריא ןוא גנוגעוװַאכ
 קיטכיוװ ןענעז ייז .גנוטייצ רעד ןופ ןוא רושָארב רעד ןופ ףליה רעד טימ רָאנ
 יז -- טייקכעלגעמ רעייז ןופ ןעמַאר יד ןיא --- ףיוא ןטיה סָאװ רעטיײלגַאב יו
 יד ,ייז .תורוקמ עטשרע יד ,אפוג תודוסי יד ןבעג ךיוא רימָאל רעבָא .תודוסי
 ןופ גנואיצַאב יד ,שטנעמ ןופ גנואיצַאב עכעלרעניא יד ךיוא ןעמיטשַאב תורוקמ
 "רעסיוא יד רָאלק רָאנ ןכַאמ רושָארב יד ןוא גנוטייצ יד תעב ,ןעלצרָאװ-חמשנ
 שרַאמ ןכעלרעסיוא םעד רַאפ סערעטניא ןַא רקיעב ןבָאה ןוא גנולעטש עכעל
 ,דַארַאּפ ןוא

 "עג זיא סָאװ ,רוטלוק-רעטעברַא רעד ףיוא ץולח םעד ןעיצרעד ףרַאד'מ

 -ןיירָא רימ ןפרַאד ןרענערב .ריא ךָאנ ןוא הילע רעטייווצ רעד ןיא ןרָאװעג ןּפַאש
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 םעד יבגל ךיוא ךיז טיצַאב סָאד .רבח ןדעי ןופ המשנ רעד ןיא ןעגנערב
 רעד ןופ שינעטנעקרעד רעד יבגל ךיוא יװ ,ללכב קנַאדעג ןכעלטפַאשלעזעג
 סָאװ ןטרעוװ יד ףיוא גנואיצרעד :גנוגעוװַאב רעשיטסילַאיצָאס רענײמעגלַא

 ,..זיורבפיוא ןופ געט יד ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז

 ,(1934 ,"ץולחהב ךונחו תוברת;)

 א ניש ט ש ַאוו .י

 ףינס ןרַאפ ץוביק ןופ גרָאז יד

 ריא ןופ םיחטש עלַא ןיא ןגיטשעג הרשכה יד זיא רָאי ןטצעל ןרַאפ
 א ןעמוקעג זיא ןגעקַאד ,רוטלוק ןוא טפַאשטריװ ,עיצַאזינַאגרָא ,לָאצ :ןבעל

 -ַאגרָא ,לָאצ ןיא :טעברַא ןייז ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא ףינס ןשיצולח ןופ הדירי
 "רעדיוו ַא ןזיװעגסױרַא טָאה הרשכה ץוביק רעד זיולב ;טלַאהניא ןוא עיצַאזינ
 םעד ןגעק טקריוװעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקַאפ עלַא יד ןגעק טייקיאעפ-דנַאטש
 טָאה "ץולחה, ןופ ףינס רעד .םענרַאפ ןוא טלַאהניא ןייז ןגעק ,"ץולחה;

 ןבעג םיא לָאז סָאװ ,ןרעק ןכעלטרָאװטנַארַאפ ַא טַאהעג םוטעמוא טשינ
 טײטשַאב ףינס ןופ הדירי יד ,ןטייצ ערעווש ןטלַאהוצסיוא ידכ חוכ גונעג

 ןיא רקיעב רָאנ ,ענייז םירבח לָאצ רעד ןופ גנורענעלקרַאפ רעד ןיא רָאנ טשינ
 ,גנוטיידַאב רעשירעיצרעד ןייז ןופ ןוא טלַאהניא ןייז ןופ גנורענעלקרַאפ רעד
 ןכעלטפַאשלעזעג ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג לָאמַא זיא ?ץולחה, ןֹופ לַאקָאל רעד

 ןופ םירבח יד ,(רעקינייוו ליפ טָאטש רעסיורג רעד ןיא) לטעטש ןיא ןבעל
 ףיא געט עריא טכַארברַאפ טָאה סָאװ ,טנגוי עטסמַאזכַאװ יד -- ?ץולחה;
 ןרירטנעצנָאק ךיז טגעלפ ריא םורַא סָאװ ןוא ,טעברַא רעשיטסינויצ ןוא ןסעומש
 ,ויטקַא רעשיטסינויצ ןוא ץנעגילעטניא עשידיא יד -- טָאטש רעד ןופ עטסעב סָאד

 רעטנעצ רעד ןבילברַאפ לטעטש ןיא הרשכהיץוביק רעד זיולב זיא טנייה
 זיא ףינס רעד ."ץולחה, ןופ םַאר רעד ץוח ןזיירק ערעטיירב ףיוא העּפשה ןופ
 ןיא טקניז סָאװ ,לטעטש ןופ תודמ עטכעלש עלַא יד טימ ןרָאװעג טקעטשעגנָא
 יד ןרעדנע וצ וואורּפ ןייק ָאטשינ זיא'ס ןוא .טײקיזָאלסגנונפָאה ןוא טײקמערָא
 סָאד ןוא --- י"א ןייק ןפױלטנַא ןליוו סָאװ ,יד .ןפוא ןטריזינַאגרָא ןַא ףיוא עגַאל
 ןבענ ךיז ןרַאש ,טנַאה רענעגייא רעד ףיוא רעדעי סָאד ןכַאמ -- בור רעד זיא
 רעדָא ,הצלמה ןַא ךרוד ,"דבועה, ןוא *ץולח; ןבענ ,י"א ןייק טייג סָאװ ,םָארטש
 ,עקירעביא יד .רעגריב-לארשי ץרא טימ ןבָאה הנותח ךרוד ךעלדיימ ,השירד
 ןוואורּפ ,ןפױלטנַא וצ גנונעפָאה ןייק ןוא טייקכעלגעמ ןייק טשינ ןבָאה עכלעוו
 ןרעכעה ,ָאד עגַאל עשימָאנָאקע רעייז ןרעסעברַאפ וצ ידכ ,ךיז ןריזינַאגרָא טשינ
 טוואורּפ ןוא טנגוי עשידיא יד םורַא טייג קיטעמוא ןוא טסוּפ .ןבעל-רוטלוק סָאד
 .ןעגנולייוורַאפ ערעדנַא ןוא ןטנוװָא-ץנַאט ךרוד טעמוא ןקיזָאד םעד ןביירטרַאפ
 םעניײמעגלָא ןטימ טּפעלשעגטימ ןרעװ םירבח ערעזנוא ,טנגוי רעזנוא ךיוא
 ,םָארטש
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 טלַאהניא םיא ןיא ןעגנערבניײרַא ןופ ,ףינס םעד ןעײנַאב ןופ םעלבָארּפ סָאד
 ןיא גנוגעװַאב רעצנַאג רעזנוא רַאפ סקיד'רקיע ַא זיא ,טרעוו עשירעיצרעד ןוא
 א ש1 1 ,טנעמָאמ ןקיטציא

 ,הרשכה:-ץוביק רעד זיא םעד וצ רישכמ רעטסקיטכיוװ רעד

 עקידנעטש ןענעז -- טגָאמרַאפ "ץולחה, רעד סָאװ ,הרשכה:תוגולּפ 70 יד

 ,עטסוװיטקַא ןוא עטסעב עמַאס סָאד ןרירטנעצנָאק ייז .ןבעל ןשיצולח ןופ ןטקנוּפ
 ןופ עבָאגפיוא יד ןעמענ ךיז ףיוא ןענעק ייז .ןגיוצרעד טָאה "ץולחה, רעד סָאװ
 חוכ ַאזַא ךָאנ ָאטשינ .ךיז ןעניפעג ייז ואוו ,רעטרע יד ןיא ףינס םעד ןעיובפיוא
 יד .ןריפסיוא טעברַא יד טָא ייז יו יֹוזַא ןענעק לָאז סָאװ ,טנגוי רעד ןשיווצ
 .עבַאגפיוא יד ךיז ףיוא ןעמענ ןפרַאד הרשכה-תוגולּפ

 ןַא ןיא ךיז ןקיטיוג ,הרשכה רעד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,םירבח 8500 יד

 וצ םירבח עטסַאּפעגֹוצ ןטיירגוצ ןוא ןעיצרעד קידנעטש לָאז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא
 ַא יו ןעניד ייז לָאז סָאװ ,עירעפירעפ רעסיורג ַא ןיא ךיז ןקיטיונ ייז .הרשכה רעד
 זיא ץוביק רעזנוא .ץנעטסיזקע ןוא טעברַא רעייז ןיא ןעלנָא רעכעלטפַאשלעזעג

 רעד קנַאדַא טעברַא רעד ןופ ןגייווצ עייגנ ןיא טָאטש רעד ןיא ןעגנורדעגניירַא
 ןעגנוגנידַאב עטסרעווש יד ןטלַאהעגסיוא ןבָאה סָאװ םירבח ערעזנוא ןופ תונשקע
 ןסיורג ַא ףיוא טציטשעג ךיז טָאה רע סָאװ ,םעד קנַאדַא ךיוא רעבָא ןבעל ןופ
 רעשיצולח רעד ןופ חוכ םעד ףיוא ייר רעטשרע רעד ןיא ,חוכ ןכעלטפַאשלעזעג

 ,הנחמ
 ןשטנעמ עיינ ןעניפעג ףינס ןופ יובסיוא ןרַאֿפ ףרַאד הרשכהיץוביק רעד

 טשיג ידכ ,ץוביק ןיא סעיצקנופ ןיוש ןליפרעד סָאװ ,םירבח יד ןטסַאלַאב טשינ
 לָאז םיפינס יד ןיא טעברַא יד ידכ ןוא ץוביק ןופ םינינע יד ןקיסעלכַאנרַאפ

 םיפיגס יד ןיא ןענעז סָאװ ,םירבח רעקילדנעצ ,תומילשב ןרעוו ןָאטעג ןענעק
 ענייק םיצוביק יד ןיא טשינ ןליפרעד ,עויטקַא סרעדנוזַאב יד ןופ ןעוועג
 ןיא טעברַא יד ןָאט וצ קיאעפ טשינ ןענעז ייז לייוו יצ ,ןבַאגפיוא ערעדנוזַאב
 עדייב ןיא .ייז ןריזיויטקַא וצ ןזיוואב טשינ טָאה ךןעמ לייוו יצ ,הרשכה רעד
 ,ףינס ןיא טעברַא רעד וצ ןרעוװ טצונַאב ןפרַאד ןוא ייז ןענָאק ןלַאפ

 עיינ ןבעגוצ הרשכהח'ץוביק םעד טעוװ ףינס ןופ םיניגע יד רַאפ גרָאז יד
 רעד ןופ ןגָארפ ענײמעגלַא יד וצ ןרעטנענרעד םיא טעװ ,םינינע עיינ ןוא ןגָארפ
 טרעוו הרשכה יד ןעוו ,טציא .ןבעל ןייז ןרעכײרַאב םורַא ױזַא טעוװ ןוא גנוגעוװַאב
 םיחטש עיינ ןעניפעג ךיז רַאפ לָאז ץוביק רעד זַא ,קיטיונ רעמכָאנ זיא ,רעגנעל

 ןגרָאז יד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפטימ יד ךיז ףיוא ןעמענ לָאז רע ,טעברַא ןופ

 "ףַאפ טשינ טעברַא יד לָאז -- רקיש רעד ןוא ,גנוגעװַאב רעד ןופ םינינע ןוא
 ןופ עגַארפ יד ץוביק רעד לָאז .ץוביק ןופ םינקסע רַאּפ ַא רַאפ ןינע ןַא ןביילב
 ,ייז ןעלדנַאהַאב ןוא ןעגנוציז ןוא ןעגנולמַאזרַאֿפ ענייז ףיוא ןלעטשקעװַא ףינס
 "רַא רעד וצ םירבח ןעמיטשַאב רֶעט לָאז .םינינע ענעגייא ענייז טלדנַאהַאב רע יו
 .הגולּפ רעד ןיא ןטכילפ ענעדישרַאפ וצ ייז טמיטשַאב רע יו טקנוּפ -- טעב

 רעד ןופ עגַארפ עלַארטנעצ ַא זיא ףינס םעד ןעיובפיוא ןופ עגַארפ יד
 .הרשכה

 (1935 רעבמעװָאנ 15 ,52 "תועידי;)
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 טפושיכעג ןבָאה ןהעש יד

 דניצַא ךיז ןבָאה ןטסירַאנימעס יד ."ץולחה, ןופ רַאנימעסה רודיס לסח
 ןלױּפ רעביא ?תולג ןטכירּפָא טזָאלעגקעװַא

 -ּפַא םעד ןיא ,עשרַאװ ןיא ץעגרע לסעג ןסיוטשרַאפ -- ןפרָאװרַאפ ַא ןיא
 -סקלָאפ עמערָא ןוא רעטעברַא ןופ לַאטרַאװק םענעסילשעגּפָא ןוא םענעסירעג
 זיא'מ .סעטרבח ןוא םירבח קיצרעפ ןוא ףניפ ןופ עּפורג ַא טבעלעג טָאה ןשטנעמ
 ַא .טייקיטעט רעטנַאּפשעג רעקיטסייג ַא ןיא ןָאטעגנײרַא ובורו ושאר ןעוועג
 ,תולג ןוא י"א ןשיווצ ץענערג ןפיוא טגיל סָאװ -- ,לקניוו ןשיאערבעה-שיצולח
 ,טַאמילק ןטימ ,שיאערבעה ןדער ריא טימ ןפַאשעג עּפורג עקיזָאד יד טָאה --
 ץלַא טימ ןוא טייקכעלקריוו רעקיד'לארשי ץרא רעד טימ טקַאטנָאק ריא ךרוד
 עזייר ַא ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז סָאװ םירבח .ץוביק ןיא ןפַאשעג טרעוו סָאװ

 ןעמ טגעלפ לָאמ וצ לָאמ ןופ .ןסורג ןקידעבעל טכַארבעגטימ ןבָאה דנַאל ןרעביא
 עריא טימ ,גנוגעווַאב רעד טימ טבעלעג טָאה רַאנימעס רעד .י"א ןופ ווירב ןענעייל
 .ןעגנוכיירגרעד ,ןעמעלבָארּפ ,ןדייל

 ןייגוצסיױרַא טכייל טשינ זיא'ס ,.טעברַא עקיטכיר יד ןָא ךיז טביוה טציא
 ַא וצ טייקרעכיז רעכעלרעניא טימ ןוא קיטומ ןפור ןוא סַאג רעשידיא רעד ףיוא
 זיא רַאנימעס רעד ןוא .םירוסי ןוא ןדייל טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ געווסנבעל
 ,ןטייצ ערעווש רעייז ןיא ןעמוקעגרָאפ דָארג

 -הרשכה יד ןופ לגנַארעג רעט'נשקע'רַאפ רעטלפייווצרַאפ ַא --- תולג ןיא
 ;ערעטיב ַא -- ץנעטסיזקע ןַא ;ךיז ןעלסייױט סעיציזָאּפ-טעברַא יד ,םיצוביק
 ןוא ןייז הלוע ןליוו סָאװ םירבח ןופ ײרשעג-םרַאלַא ןַא :ןעמעלַא םעד וצ ןוא

 ןעמונעגכרוד זיא םירוסי ןוא טּפַאשקנעב לפיוו טימ ןוא .זיא'ס סָאװ ןייז לָאז --
 ,יירשעג רעד טָא

 ,דלעפ-טכַאלש ַא ןופ יו ןכליהּפָא ךיז ןגָארט ןטרָאד ןופ --- דנַאל ןיא ןוא
 וצ ןעגנואווצעג זיא סָאװ ,תובשומ יד ןיא רוביצ-רעטעברַא ןופ יירשעג:ייוו ַא
 סָאװ טנעה:סטעברַא יד ןוא ןטעברַא וצ ךיז טסייר רע .ןעװעסַאּפ ןוא טסוּפ
 ,ןטסיופ ןיא ןעמַאזוצ ךיז ןגייל ,טשינ ןטעברַא

 סָאד : טנגוי עשידיא יד ןפור ןוא ןײגסױרַא םירבח יד ןפרַאד טייצ ַאזַא ןיא
 רעייז טימ םיצוביק-הרשכה יד ןיא טלצרָאוו בייהנָא ןייז סָאװ ,געוו רעד זיא
 רענעי ןיא וליפַא זיא רענייז ךשמה רעד ןוא הילע ךָאנ יירשעג ןוא שינעשטומ
 חתּפ ןיא םיסדרּפ יד ןופ ןרעיוט יד ייב ןטעקיּפ ףיוא טציא טייטש סָאװ הנחמ
 ! רערעייא געוו רעד זיא סָאד טָא -- הנויצ סנ ןיא ןוא ,הוקת

 ןוא שזַארוק רעשילַארָאמ ַא ,חוכ רעכעלרעניא ןַא טרעדָאפעג ךיז טָאה'ס
 זיא רערעדנַא ןייק ןוא געוו רעקיצנייא רעד זיא סָאד זַא ,ןייזטסואווַאב רערָאלק ַא
 ףיוא ןייג וצ ןכעלטנגוי ןשידיא ןרַאפ ךיז טניול סע ןוא יאדכ זיא סע זַא ;ָאטשינ
 .געוו ןלופ-םירוסי םעד טָא



 ,1934 ,רַאונַאי ,װָאסַאלק ץוביק ןופ רעטסעקרַא
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 ,תודוסי-המשנ עקיטכיוװ טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה רַאנימעס ןופ סולשּפָא ןטימ
 רעד ןופ ׁשֵא ןרעטנוא ןליוהרַאפ ןעוועג זיא סָאװ סָאד טלײשעגסױרַא ךיז טָאה
 ץרא רעד ןגעװ רעטרעװ יד זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה'ס .טיײקידעכָאװ רעיורג
 "רעניא ןַא טימ טדערעגסױרַא טָאה'מ סָאװ ,גנוגעוַאב-רעטעברַא רעקיד'לארשי
 ,ןרעיוא עביוט ףיוא ןלַאפ --- המשנ רעד ןופ ןערב ןצנַאג ןטימ ןוא רעייפ ןכעל

 יד רעבָא ,טליגכיילג ןוא טייקרעטכינ ןופ טנַאװ רעדנילב ַא ףיוא ןָא ךיז ןסיוטש
 לָאמניא טשינ ,טקריװַאב טרָאפ ןבָאה ייז ,סרעייז ןָאטעג םינּפַא ןבָאה רעטרעוו
 ןכעלרעניא ןַא ןָא ןעמונעגפיוא ןרעוו דייר יד זַא ,קורדנייא רעד ןפַאשעג ךיז טָאה
 געט יד רעבָא ,גנַאלקּפָא ןכעלרעגיא ןַא ןָא ,"הדמולמ םישנא תווצמ, ,זיורבפיוא

 רָאנ !ץעווינ ןיא ןעגנַאגעג טשינ ןענעז רעטרעוו יד זַא ,ןזיווַאב ןבָאה טויט ןופ
 ,טייהרעליטש ןוא םַאזגנַאל טימעג ןיא ןבָארגעג

 םוקנעמַאזוצ םעד ןביוהרעד טָאה טנוװָא-דײשּפָא רעכעלרעייפ רעטצעל רעד

 ןיא הביסמ יד טלדנַאװרַאפ טָאה לרוג ןופ טנַאה ענעגרָאברַאפ ַא ,טקנוּפכױה ַא וצ

 םיובגירג קחצי .,קלָאפ ןופ ןטכיש עטייוו-טנעָאנ ןופ סױטשנעמַאזוצ ןשיטַאמַארד ַא

 גרָאז ןוא רעטיצ ןסיורג םעד טימ ןעמונעגכרוד ,םישובכ םירבד טדערעג טָאה

 "רַאפ טשרמולכמ טוט הנחמ עשיצולח יד סָאװ תודוסיה דוסי םעד -- רקיע ןרָאפ

 טנערבעג ןבָאה ייז .דייר יד ןופ קָאטייװ ךס ַא ןעיושעגסױרַא טָאה'ס ,ןקיסעלכַאנ

 טנורגּפָא רעד טקעלּפטנַא ךיז טָאה ָאד רעבָא .טימעג סָאד טרעדורעגפיוא ןוא

 -שיגַארט לפיוו .טדערעג טָאה רע ןעמעוו וצ עקינעי יד ןשיווצ ןוא םיא ןשיווצ

 רעייט ןעמעלַא זנוא -- ןַאמ םעד טָא רַאפ סָאװ ,םעד ןיא טקעטשעג טָאה טייק

 סָאװ עקיד'תודוסי יד ,ענורטס ןייא םוטש םויח דע ןבילבעג ךָאנ זיא -- ביל ןוא

 רענעט ערעדנַא סױרַא טפור ןוא ןכעלטנגוי ןשידיא ןופ ץרַאה םוצ ליפיוזַא טגָאז

 קחצי טדערעג טָאה םיא ךָאנ ןוא ,טפנוקוצ רערעדנַא ץנַאג ַא ןופ ,ןעגנַאלק ןוא

 ןיא ןדנוצעגנָא ןוא גנוצ רעייפ א יװ ןסירעג ךיז טָאה טרָאװ ןייז .ןיקנעבַאט

 .טעברַא ןופ םוינויצ רעד ץוחַא םזינויצ רעדנַא ןייק ָאטשינ : רקיצ םעד ץרַאה

 ...לָאטש ןוא ןוייא ןשיוװצ סױטשנעמַאזוצ ַא יו ליפעג ַא ןעוועג זיא'ס

 טייקטסנרע עצנַאג יד טקעלּפטנַא ןבָאה סָאװ רעטרעוו עקיזָאד יד ךָאנ ןוא

 טימ ןעמונעגכרוד ,ץ'העש ןעמוקעג ןענעז ,געווסנבעל ןטנכײצעגנָא ןקיזָאד םעד ןופ

 ,גנוביוהרעד רעקיטסייג טימ ,טפַאש'רבח רע'תמא טימ ,טייקיד'המשנ ,טייקיצרַאה

 ןבעל עלַא זַא ,טליפעג טָאה'מ ,ןגרָאמ ןעיורג ןזיב טכַאנ עצנַאג א ןסעזעג זיא ןעמ

 .ץהעש עקיזָאד יד רעביא ףיט

 יד ,טנגונַאב טשיג ךיז ןעמ טָאה ןײילַא טנװָא-דײשּפָא םעד טימ רעבָא
 -- ץלַא ךָאנ טָאה'מ .געט עגנַאל ןגיוצעג ךיז טָאה רַאנימעס ןטימ גנונעגעזעג

 "ימעס רעד ןופ קָאטש ןטשרעטנוא ןיא ןעמַאזוצ טבעלעג ךָאנ -- םויס ןכָאנ געט
 ןרָאפעצ ךיז ןענעז סָאװ םירבח ערעדנַא טײלגַאב ןעמ טָאה גָאט ןדעי ,הרידרַאנ
 זיב ןסעומש ןוא הביסמ רעשי'רבח ַא ןיא ןציז ןעמ טגעלפ טנוװָא ןדעי ,םיהַא
 ַא ןעװעג ןיא סָאד .ירפ רעד ןיא טעה זיב לָאמַא ןוא טכַאנ רעד ןיא טעּפש
 עמַאזניימעג ןייא טקיניײארַאפ טָאה'ס ןעמעו ןשטנעמ ןופ טפַאש'רבח עיירטעג



 ןליופ ןיא םיצולח 1280

 ןופ רעטנעצ ןיא ןוא .ןעמעלַא זנוא ייס ,לארשי ץרא ןופ םירבח יד ייס -- ךַאז
 ן'העש עקיזָאד יד זַא ,ליפעג ַא טַאהעג טָאה'מ ; לארשי ץרא ןענַאטשעג זיא ץלַא
 סָאװ ,ץרַאה סָאד טציילפרַאפ טָאה דיירפ ןוא קילג סיורג ַא .ןרעביוצ ,ן'פושיכ
 .געוו ןקיזָאד םעד ףיוא ןייג וצ ןעוועג הכוז טָאה'מ

 ,ןורכז ןיא ןביילב זנוא דימת ןלעװ ץהעש ענעי סָא

 .(1931 רַאורבעפ ,'ג "ךיתצה;)

 ר ק ? ח

 ףרָאד יא הבשומ ַא ןעמוקעג זיא

 ,טרעקעגרעביא ךיז טלעוו ַא טָאה -- ףרָאד ןיא הבשומ ַא ןעמוקעג זיא --
 ,טכַאנ ןופ טסייוו רעװ .ןעמונעגקעװַא טנַאה רעד טימ יו ,הולש יד ןדנואוושרַאפ
 עשיצולח יד ךיז טָאה ןעגנַאז עלופ ףיוא ןקירעשייה יװ .ןעוו ןעד סע ןָאק רעוו
 עשירעיוּפ ,עדימ יד ףיוא טזָאלעגּפָארַא למוט ןוא שער ריא טימ ערטסַאילַאכ
 יד טימ ,גנַאזעג ןקידנעטש ןטימ טכַאנ ןוא גָאט ןופ ץענערג יד טשיװרַאפ .ּפעק
 ,סַארָאה עקיד'רדסכ

 ץטרעױוּפ ַא טצפיז -- ?שינעמוקּפָא ןַא ,רעביל וינעטָאג ,דניז יד רַאפ;
 ,עבזירּפ רעד ףיוא קיטנוז

 ןענעז "ייז; טניז --- עטייווצ ַא טכַאזַאב טלייצרעד -- ,ריא טסייוו ןוא --
 .סיוא טשינ תועמשמ ךיז ןעור ,ןריולרַאפ ךלימ רעייז יק יד ןבָאה ןעמוקעג

 ןליפַא רעניה יד ןבָאה רימ ייב -- עטירד ַא וצ טיג -- ,סרענעש טעּפע --
 ,ןגייל וצ טרעהעגפיוא

 ךיז טָאה'ס סָאװ ,סנ ַא .טסקַאװ "ןרָאצ-סקלָאפ , רעד ןוא ליומ וצ ליומ ןופ
 ,רע טשינ ןעוו .רעױּפ רעטרָאיַאב ,רעגולק ַא ,רטָאיּפ ןַאּפ רעד טשימעגניײרַא
 ...ןעגנַאגרעד טלָאוװ'ס ןיהואוו ,טסייוו רעוו

 ןעמוקניהַא ןוא ןרעוו רעטלע ייז ןלָאז ָאנ יַאכעינ ,רעבייוו עשירַאנ ,ךע --
 ,ןסעגרַאפ ןעגניז ןיא ןיוש ייז ןלעוו ,ןטעברַא וצ רערעייז עניטסעלַאּפ רעד ןיא

 ,טרעהעג סָאד ןעמ טָאה ואוו ןוא -- :ךָאנ טשינ ןביג רעבייוו יד רעבָא
 -ַאּפ יד ןוא ןײגמורַא ןזיוה ןיא גָאט ןצנַאג ַא ןלָאז ךעלדיימ זַא ,עשזטָאיּפ עינַאּפ
 רַאפרעד טשינ ביוא ,טסייוו רע .ןדע-ןג ןיא םדא יו ,טעקַאנ בלַאה סעקבָאר
 ,טפָארטשַאב רימ ןרעוו

 ,רעקיטלעווטנייה ַא טרָאפ .ןדעררעביא טשינ רעבָא ךיז טזָאל רטָאיּפ ןַאּפ
 רעטייו רע טלכיימש ,עשרַאװ ןיא טסוּפדָא ןַא ףיוא לָאמַא ןיוש ןליפַא ןעוועג
 : סעסנָאװ יד ןיא

 טנייה ןבָאה ,ןעמ טגָאז ,סעקנעינַאּפ יד .ַאזַא עדָאמ ַא זיא טנייה זַא ,טע --
 ,רעדנואוו רעד זיא סָאװ ָאט ,ונ .ייז ןציז םייס ןיא ןליפַא ,טכער ענשזַאװ רָאג
 ,ךינ וא ןָאקַאז יקַאט עשז ַאביכ ,ןָאטשערז ַא 1 ןזיוה יד ןיא ןעייג ייז זַא

 רעד ןיא .טכַאל גרַאװגניי סָאד ןוא טכַארט גרַאװטלַא סָאד -- -- --
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 עקיּפעלק ַא יו ,הריד רעזנוא םורָא ןַאקרַאּפ רעד זיא ףרָאד קע ןיא טייצ רעבלעז

 ןוא טייטש'מ .טקעדַאב טנגוי-ספרָאד רעד טימ לופ ,ןגילפ טימ עגנעטס-קינָאה
 "רַאפ טשינ גנַאל ױזַא סעטרוחב ןוא ןעגניי עשידיא סָאד ןענַאק יװ :טפַאג'מ
 ."שלשז עינ עלַאצװ ָאט ַא; .ןצנַאט קַאּפערט ַא ךיז קידנרעטַאמ

 רעקַאמשעג ַא ןַאקרַאּפ טייז רענעי ןופ ךיז טייג קידנטרַאװ גנַאל טשינ ןוא
 .ןערב ןרענעלק ןייק טשינ טימ ,"ַארָאה אלא, דאהָארַאק

 רעשיפרָאד רעד ןשיװצ "ןאקרַאּפ םולשק רעד ,טרעיודעג ױזַא סע טָאה
 ןיא ןעמוקעגּפָארַא זיא'ס טענַאװ זיב ,הבשומ רעשיצולח רעד ןוא טנגוי-ןרעיופ
 "עג .רעליש ַא -- טָאטש ןופ לדגיז ַא *סטסיגַאגרָאפ םעד טעיצַאקַאװ בױהנָא
 ?עיצַאזינַאגרָא רעיינ , רעד ןופ ,"עגעי, ןופ זיא רע זַא ,ןעמ טָאה טסעומש

 זיא ןַאקרַאּפ ןטייז עדייב ףיוא ןעוו ,טכַאנרַאפ ַא ןיא ,לָאמנייא רע טָאה
 עלעקזולב ןירג ַא ןיא ןזיוװַאב ךיז ,הגרדמ רעכיוה רָאג ַא ןיא ןיירַא ַארָאה יד
 ,טשיגרָאג הּפרח ןייק ,ריא סעקלָאכַאּפ עשידיא ,יעה; :ןגירשעגניירַא זייב ןוא
 .יי"רעסעב ייז טיג ןרעלטיה

 ףיוא ןעמ זיא טנוװוֶא םעד ,טימ רעד ןיא ןרָאװעג טפעלּפעג זיא ַארָאה יד
 ,םילבא יוװ ןעגנַאגעגמורַא ןַאקרַאּפ ןטייז עדייב

 ןעמַאזוצ םורַא געט עכעלטע ןיא טָאה דלעה רעיולב רעד טענַאװ זיב ,זיב
 ,ץעביק; :ןעגנוזעג חוכ טיִמ ןוא טרעטַאמעג ַארָאה א רעכיא סיפ יד עלַא טימ

 ."עיאקעװ עיאכ ,עיאכ ,דאכאמאס ץעביק
 ,(1924 ,"תובשומ ףיוא םיצולח;)

 ה ג ה

 ךָאוו עטירד יד

 ןרעטנענרעד רעצרעה .הבשומ רעד ףיוא ךָאװ עטירד יד ביל בָאה ךיא
 גנואיצַאב יד .ןייפ ןוא טוג זיא סָאװ ץלַא ךָאנ םולח ןטימ ךיז ןדניצעצ ןגיוא ,ךיז

 רעדעי ףיוא טרעטיצ ןעמ .רעפיט ןוא רעפיט ץלַא טרעוו ןסיוו םוצ ,ןענרעל םוצ
 טרעטנעגרעד ןוא ייברַאפ טפיול סָאװ גָאט ןדעי ףיוא ,קעװַא טייג סָאװ טונימ
 ,ןבעל ןשידיחי םוצ ,בוטש רעד וצ : ןכָאװרעדניא םוצ

 ןענייועגוצ ךיז רעװש .טסעג יװ םירבח יד ךיז ןליפ געט עטשרע יד

 ערעדנַא ,טייקליטש רעשימייה וצ ןוא םײהַא טקנעב ןעמ ;ןסע םוצ ,שער םוצ

 טכָאקעג טשינ לָאמנייק ייז ןבָאה בוטש ןיא סָאװ ,ליפעג-הוואג ןימ ַא סעּפע ןבָאה

 ךיז יײז ןליופ ;הרות"רימ-ךיוא רעקיזָאד רעד טימ ןעמונרַאפ טשינ ךיז ןוא
 ןוא ,ונ .ןטָאבעג עלַא גנערטש יױזַא ּפָא טשינ ןטיה ןוא ,םינרות ןייז וצ רעטנוא
 : ןעניואוועגוצ רעווש ךיז ךיוא זיא ,שממ ןענרעל ,ןענרעל ןוא טושּפ ןציז ,ןענרעל
 ןבעלפיונוצ רעסעב; : ןעגנורעדָאפ עקַאט ןעמ טרעה ןַאד ןוא ,קיליײװגנַאל זיא'ס
 ."הבשומ רעד ףיוא ןבעל רעמ ,ךיז

 ךעלגעט-גָאט ןרעוו'ס זַא ,טעברַא רעד ןיא ןײרַא רעבָא טייג ןעמ רעמ סָאװ
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 -ַאב רעד ןופ ןגַארפ ענעדישרַאפ ןגעוו תוחיש ןוא ןטַארעפער ריפ-יירד טריפעג
 רעמ ןוא רעמ ץלַא ןרעוו םירבח .ךיז ןופ ,ןײלַא עגַאל יד ךיז טרעדנע ,גנוגעוו

 :ךָאי-הרות ןרעטנוא סעציילּפ יד רעטנוא ןלעטש ,םינינע יד ןיא ןגױצעגנײרַא
 ,ןסיוו ,ןסיוו :ןליוו רעד טכַאוורעד'ס ;ןטלעװ עיינ ךיז ןקעלּפטנַא'ס

 ךיז ןבעלפיונוצ סָאד ; תויחתה : ןגָאלק וצ ךיז םתס ףיוא ןיוש ןעמ טרעה
 -תושב רעד ףיונוצ טדניב'ס ,ןײלַא ןעמוקעג זיא טערעטניא רעד ,ךיז ןופ טמוק
 טשינ םענייק ,עטלּפענרַאפ יד ןדנואוושרַאפ ;טלַאהניא רעטערקנָאק רעקיד'תופ
 ,ןטפַאשקנעב ,ערָאלק

 םעד ןעמארוצ ןייפ ,גָאטימ ןקַאמשעג ַא ןטיירגוצ טציא ןיוש ךיז טליוו
 טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,עטרבח יד ןוא .רעגעלעג םעד ןענעדרָאנײא טוג ,רעמיצ
 טשינ טָאה יז זַא ,רימ קידנלייצרעד ,טמעשעג ךיז טָאה ,ןטלַאה ךיז הצע ןַא רימ

 ,"םייה; ַא ןעגנערב טלָאװעג ךיז טָאה'ס .ןכָאק ,ןענדרָאניײא ךיז טנרעלעגסיוא
 ןָאטעג גנאב טָאה'ס ןוא ,סמענעגנָא ןוא סטוג סעּפע ,הרבח רענעגייא רעד וצ
 ,טײקכַאװש ענעגייא יד

 -ַאב הבשומ רעד ןופ געט עטצעל יד סָאװ ,טשינ רעדנואוו ןייק זיא
 ,ייברַאפ טייג סָאװ ,טייצ רערעייט רעד ךָאנ טפַאשקנעב עפיט ןוא רעיורט ַא טלַאפ
 ןענעז ,םיפינס יד ןיא ןפָארטעג סנגרָאמוצ ףיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,םירבח יד ןוא
 -- ןענַאדנופ טשינ יו עטפילבראפ ןעגנַאגעגמורַא

 ,ןײרַא ץוביק ןיא -- הרשכה ףיוא ,רעטייוו ,רעטייוו ךיז ןעמ טסייר

 ("תובשומ ףיוא םיצולח;)

 ר ב ח ַא

 ענליו ןיא הבשומ ַא

 ןשיצולח ןיא ןביוש טקַאהעג ןבָאה ןטסירתיב סָאװ ,טייצ רעבלעז רעד ןיא
 טייז רענעי ףיוא רַאנימעס ןשיצולח ַא טנפעעג ןעמ טָאה -- ענליוו ןיא לַאקָאל
 ןופ םס טימ טנגוי ןעמ טעװעדָאה ענעי ייב .ענליו רעבלעז רעד ןופ קירב
 ,ןסיוו ןופ טכיל ןטימ טרענעג טרעוװ גנוגעווַאב עשיצולח יד ; ןלַאװק ערעטסניפ

 -ןײרַא ,הריד ַא טכוזעגסיוא ןעמ טָאה טנגעג רעקַאשיּפינש ןליטש םעניא
 טימ רעלעט ענעכעלב -- סעפעג-ךיק טנדרָאעגנייא ,לבעמ שיצולח טכַארבעג

 ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז הרבח .םייה ַא ןרָאװעג זיא'ס ןוא -- ךעלעסיש ענעמייל

 ,הרות "ןּפעש , וצ טיירג ,ענליוו םורַא ךעלטעטש ענעדישרַאפ

 םלוע םעד טגרָאזרַאפ ןעמ טָאה ,םידמול ןופ טָאטש ַא ךָאד זיא ענליוו ןוא

 -עג ןענעז רעטסנעפ יד ,קיטסָארפ זיא ןסיורד ןיא .רָאג זיב ןטנערעפער טימ

 טּפַאכ ןעמ ,רעביא טביירש ןעמ ,עיצקעל ַא *טכרָאה, םלוע רעד ןוא ,טלטייווק

 ,קַאמשעג טנרעל ןעמ --- חוכיו א ,סעומש ַא
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 ! ןרָאװעג "טנעדוטס} ַא לָאמַא טימ ץולח ַא ןופ --- טייקיניילק ןייא

 "ָאקע עשידיא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיא ןגעוו -- ?ןעמ טנרעל סָאװ

 ייב רוטַארעטיל עשירַאטעלָארּפ ,גנוגעוװַאב עשיטסילַאיצַאס-שיטסינויצ ,קימָאנ

 עימָאנָאקע עשיטילָאּפ ,טכער ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןוא ןגָארפ-טָאדנַאמ ,םוינויצ ,ןדיא

 ,ןעמעלבָארּפ"לארשי ץרא יד -- ןעמעלַא םעד רַאפ ןוא ןעמעלַא םעד ץוח ַא ןוא --

 ,גנוגעוואב עשיצוביק יד ,תורדתסה יד

 ,וטפיוא םוצ עיטַאּפמיס טימ ןפורעגּפָא ךיז טָאה ץנעגילעטניא רענליוו יד

 ןייז ןיא רערעדעי ,טרירעפער ןרעג ןבָאה םימכח"-ידימלת ןוא רעוט ענעדישרַאפ

 ,טליפרעד טָאה ןעמ .ערעפסָאמטַא עמערַאװ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע .טיבעג

 ןרעהסיוא ידכ םתס טשינ ,הקיני"רוטלוק רעתמא ןופ ץַאלּפ רעד זיא ָאד זַא

 ןצנַאלג ןוא רעטרעוו-דמערפ ןוא ןזַארפ רָאּפ ַא טימ ןּפַאכנָא ךיז ,עיצקעל ענייש ַא

 סעּפע ןענעז םיצולח יד ,ןיינ .טרעייגקידייל ןופ םיזחוכיו ענעדישרַאפ ןיא יז טימ

 לטניּפ ןיא ךיילג ןגָארּפ קעװַא ןלעטש ,טסנרע ץלַא ףיוא ןעמענ ,קלָאפ ענדָאמ ַא

 : ךַאפנייא רָאג ןעניימ ייז --- השעמ עטושפ ַא ,תמא ןתמא םעד ןסיוו ןליוו ,ןײרַא

 עלַאיצָאס ןוא עלַאנָאיצַאנ ןכעלקריוורַאפ ןוא ןריבורּפ ןויסנ םענעגייא טימ ןיילַא

 יװ :ןעזסיוא ןטערקנָאק ַא ןעמעננָא ןוומ ןטַארעּפער עלַא יד ןוא .ןעמעלבָארּפ

 ? סע ןעמ טכַאמ

 "דיוועג ןעוועג זיא טײקמַאזקרעמפיוא ןוא טייצ-רקיע יד זַא ,ךיז טיײטשרַאפ

 ןעמ .םייה רעד ןיא יװ רָאג ךיז ןעמ טליפ ןטרָאד .ןגָארפ-לארשי ץרא יד טעמ

 ,ןסיוװ ךָאד זומ ןעמ ,"הדובע שוביכ; ןופ ןגארפ יד ןײטשרַאפ ךעלטנירג ךָאד זומ

 סָאװרַאפ ןוא ,ןײרַא ףרָאד ןיא ןייג טשינ ןליוו רעטעברַא עשיטָאטש סָאװרַאפ

 רעד זוכמ ךיז טרעה סָאװ ןוא טמיטשעג שיטסילַאעדיא טשינ ללכב ןעמ זיא

 ןוא .ץנעגַא רעשידיא ןוא הכולמ רעשילגנע רעד חוכמ ןוא ,עגַארפ-רעבַארַא

 טשינ ךָאד ןרָאט תוישק ןייק ןוא ךעלטייד ןוא רָאלק ןסיוװ ךָאד ןעמ זומ ץלַא

 ץלַא ףױא ךָאד זומ ,לארשי ץרא ןופ טמוק טָאװ ,שטנעמ ַא םורָאװ .ןביילב

 ! לארשי ץרא --- טייקיגיילק ַא .רעפטנע ןַא ןבָאה

 ןופ שטנעמ ַא זַא ,סיורג ױזַא זיא ןסיוװ וצ יונעג ץלַא טשרָאד רעד ןוא

 ןטלַא םעניא ךיז טנָאמרעד ,תוישק ליפ ױזַא טימ טלגנירעגמורַא ,לארשי ץרא

 הישק ַא טבײלב הישק יד .ןסיײה געמ סָאד .וקית :ץורית-ארמג

 ,םיצורית עטכײל וצ טכייל ױזַא ןּפַאכ טשינ ךיז רימָאל ,רעטייו ףיוא

 ץרא זַא ,ןייז םיכסמ רעסעב רימָאל .ןרעו טשינ רעגנירג זנוא טעװ טימרעד

 ןבָאה רקיע רעד ןעמ וומ "ןסיב; ַאזַא וצ ןוא ,ןסיב רעברַאה ַא זיא לארשי

 ,טומ ןרענָאיצולָאװער טימ ,ןביולג ןוא טייקטסיירד רעשיצולח טימ ,תונשקע

 ,תובהלתה רעשידיסח לסיבַא טימ וליּפַא ןוא

 ךיילג ןעמ טּפַאכ -- תובהלתה רעשידיסח ןופ טדער ןעמ דלַאביװ ןוא

 ןיא זַא ,טסעגרַאפ ןעמ ןוא ,תובהלתה טימ עקַאט ןוא ןוגינ ןשידיסח ַא ףיוא

 ןיא זיא ּפוז םענופ זַא ןוא ,לסיבַא טרעכיור ןוויוא רעד זַא ןוא טיינש ןסיורד

 ןעמ ןוא -- ןעקנַאדעג עקירעיורט ךס ַא ךָאנ ןיא ןוא ,ךָאל ַא ןבילבעג ןגָאמ
 --- ןביולג טימ ןפָאה ןוא ןפָאה ןעמ זומ --- ןבעל ןעמ ליוו : ךַאז ןייא רָאנ טסייוו
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 עקַאט ןוא ,טייקטסיירד טימ ,טומ טימ ןעמ זומ ןָאט ןוא .,ןָאטפױא סעּפע טסייה

 םענופ תחא לגר לע הלוכ הרות יד זיא סָאד ןוא --- תובהלתה טימ לָאמַא רעדיוו

 ,םזיצולח
 : רעטרעוו טמוקַאב רע ןוא הרבח רעמ טּפַאכרַאפ ןוגינ רעד ןוא
 ..."תבהל ילע ,ילע;

 (1934 רַאורבעפ 2 ,29 "טרָאװ סָאד,)

 גרעברעכליז ריאמ

 רַאנימעס ףינס רעכעלרעניא רעד

 זיירק-סגנוקריוו רעייז ןיא ןיירַא ןעמענ ילילג ןוירנימס רעד ןוא הבשומ יד

 ,םורַא טשינ ייז ןעמענ ףינס ןצנַאג םעד ,גנוגעוַאב רעד ןופ טכיש םעניד ַא רָאג
 ,עטקערידמוא ןַא זיא ףינס ןפיוא גנוקריוו יד

 םַאנסיוא ןָא עלַא ןײרַא טמענ רע .רַאנימעס רעכעלרעניא רעד זיא שרעדנַא
 ,ףינס ןצנַאג ןרַאפ געט-ןרעל טנדרָאעגניײא ןרעוו'ס ,ףינס ןופ םירבח

 -ימעס עכעלרעניא סקעז ןעמוקעגרָאפ לילג ןיא זנוא ייב ןענעז טציא זיב

 רעד ןופ יו רעבלעז רעד ךרעב ןעוועג זיא רערעייז ןַאלּפ-סטעברַא רעד .ןרַאג
 ַא ךיוא זייונטייצ ,תוחיש העש 2 ןופ ךשמב רָאפ ןעמוק טנװָא ןדעי .הבשומ
 ,םזינויצ-סטעברַא ,"ץולחה; ןופ תודוסי :ןעמונעגמורַא ןבָאה תוחיש יד .הביסמ
 "תוגרד, ןענעייל טימ ןרַאנימעס יד ןבױהעגנָא ןבָאה רימ .א .א סינעטנעק-י"א
 יד רַאפ טקנוּפ-סגנַאגסױא םעד טַאהעג רימ ןבָאה ןענַאד ןופ .רענערב .ח .י ןופ
 ןרָאװעג טלייצרעד זיא סרעדנוזַאב ,םזילַאיצָאס ןשיטסינויצ ןופ ןגַארפ ענעדישרַאפ
 וו .א .א תוילע יד ;סַאלק-רעטעברַא ןופ גנוגנערטשנָא ןוא לָאר רעד ןגעוו

 ןפיוא ; תורדתסה רעד ןרָאװעג טעמדיוועג זיא ימינּפ ןוירנימס ןופ גָאט ןייא
 החיש יד .טעברַא רעד ןופ ןעײרפַאב טזומעג רבח רעדעי ךיז טָאה גָאט ןקיזָאד
 ,לָאר עסיוועג ַא טמוקַאב רבח רעדעי ,עוויטקעלָאק ַא זיא תורדתסה רעד ןגעוו
 ,(רבח ַא ןופ לָאר ַא זיא תורדתסה ןופ עיצוטיטסניא עדעי)

 -בעה םעד טעמדיוװעג טנוװָא ןַא : ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא תוביסמ יד ןופ
 "עג הביסמ ַא ,קילַאיב ,לחר ,רענערב ,ןיקריס ןופ ןעגנוזעלרָאפ ,דיל ןשיאער
 ,המחלמ ןגעק ףמַאק םעד טעמדיוו

 רעטנעצ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ רַאנימעס רעד זיא רעטרע עקינייא ןיא
 ןיא ךיז ןבָאה'ס ,לטעטש ןיא י"א ןקידנטעברַא ןופ גנוגעווַאב רעצנַאג רעד רַאפ
 "דבועה, ןטימ קידנקידנע ןוא קידנבױהנָא טנגוי רעד ןופ ,עלַא טקילײטַאב םיא
 ,ןשטנעמ עקיטייז ןגיוצעגוצ ךיוא טָאה רַאנימעס רעד ,םירבח:ייטרַאּפ ןוא

 ןרַאפ בוט-םוי ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ זיא רַאנימעס ןופ םויס רעד

 ,ףינס ןצנַאג
 ןַא זיא רע ,טעברַא רעקידרעטייו וצ ףינס םעד טסיוטש רַאנימעס רעד

 טעברַא:טסבלעז ןוא ןעוטפיוא עיינ וצ םירבח ערעויטקַא יד רַאפ גנוגערנָא
 (19236 רַאונַאי 17 ,"תועידי,) .רעטייוו ףיוא
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 ב מט ָא רַאז .ש

 סונכ םוצ ?גר"יילוע

 (קָאטסילַאיב ,"יח-לת, ץובק ןופ)

 ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ ץעגרע זיא ,הנבל טכַאנ"רדס עסייוו יד ,הנבל יד ..,
 טנייה -- ,םילוח"רדח ןופ רעטסנעפ יד ןיא ןוא ,ךעלכעד רעקיינַאפ יד רעטנוא
 רַאפ ןעוועג ריקפמ רעמיצ-ןקנַארק םעד ןעמ טָאה ,ָאטשינ עקנַארק ןייק ןענעז
 ןטילבעגפיוא ןרעביא ןסָאּפ עיולב"לקנוט ייווצ ןגיוצעגסיוא ךיז ןבָאה -- ,טסעג יד
 סקעז ןיוש ךיז טיצ סָאװ ,החמש רעגנַאל רעד ןופ ןפָאלשרַאפ ןוא דימ ,למיה
 ןופ קידנסײרּפָארַא ,ןָאטסױא ןעמונעג לענש ךימ ךיא בָאה .העש קיפיירד ןוא
 עשידיא יד ףיוא זַא ,טכַארטעג טעב ןיא ךיז קידנגײלנײרַא ןוא םידגב יד שממ ךיז
 ןייק טשיג ןטרָאװ סע ,ןעניגַאּב ןפיוא לגייפ ןייק טשינ ןעגניז סעקיינַאכ עמערָא
 ןופ טייוו זיאס ןוא רעטסנעפ יד רעטנוא טיווצ ןקידנעטש רעייז ףיוא רעמיוב
 םעניד א רעהַא ןעגנערב ןלָאז ןטניוװ-סגנילירפ יד זַא ,עקנָאל ןוא דלעפ טענַאד

 ,?סעקסַאיּפ; יד ןעייג --- טייז ןייא ןופ --- סעקייגַאכ יד רעטניה .חיר ןקידנקעמש
 "יּפמש טימ ,ךעלסעג עקיד'כשוח עמורק טימ ,םערָא ןענעז סעקיינַאכ יד ביוא ןוא
 ןטכעלש ַא טימ ןקָאטשגיר ןוא ןרָאוטַארט עלָאמש ענעכַארבעצ ,רענייטש עקיצ
 עניילק יד ןופ ןוא רעמערָא ךָאנ ?סעקסַאיּפ, עטניואווַאב-רעטיש יד ןענעז --- חיר
 ךופ ןוא .ריט רעד רַאפ סעיעמָאּפ יד טושּפ ןעמ טסיג ךעלזייה עשירַאטעלַארּפ
 ןוא ןקורט ,קָאטסילַאיב טגיל ,טָאטש יד טגיל סעקיינַאכ טייז רעטייווצ רעד

 ןטימ ,האופר ַא ףיוא לזערג ַא ןָא ןוא למיוב ַא ןָא ,רבדמ ַא יװ ,טצנַאלפַאב טשינ
 עקידנעכָאװ סיוא טגָאלש סָאװ ,טימ רעד ןיא רעגייז-טָאטש םענעכָארקעגּפָא ןסייוו
 טביוה ,ריא ףיוא טריצַאּפש ןעמ סָאװ ,טָאג-טּפיוה יד { ץהעש עבלַאה ןוא ןץ'העש
 ןוא ּפעק יד רעביא סנקלָאװ עיורג ןיא טילפ סָאװ ,ביוטש ןסָאמ עטכידעג ףיוא

 ,ןטױלּפ ,ךעלזייה ןשיווצ טָאטש ןטימניא טייג ?שלאיב , יד ןוא ,ןגיוא יד טישרַאפ
 ןוא טקעדעג טשינ ;ץנַאלג ןעיולבילקנוט ןשימעכ א טימ ,סעניר ןוא ןלַאטש

 קידנטײרּפשרַאפ ,עטָאּפַאק רעקיצומש קיצנַאלג ַא ןיא רעלטעב ַא יװ ,קיצומש
 ןיא ןוא ,ןייר אקווד ןענעז ץוביק ןופ ןרעמיצ יד ןוא ,ךיז םורָא תוחיר עטכעלש
 עסייוו יד רעביא ןוא ,ןריט יד ןוא טיפוס רעד ,טנעוו יד סייוו ןענעז םילוח-רדח
 יז רעטניה זַא ,טסַאּפעג ךעליירג טלָאװ סע ,ךעלגנַאהרָאפ ןעגנעה רעטסנעפ

 ןלָאז ,לגייפ עקידננילירפ ,לגייפ ןוא ,ןביוש יד ןיא ןגָאלש ןגייווצ עניד ןלָאז

 ,ןגרָאמירֿפ םעד ןגָאזנָא
 ןגעו תומולח עטוג ןוא קיטיײװּפָאק ןטכייל ַא טימ ןפָאלשעגניײא ןיב ךיא

 טרעיודעג ךיוא טָאה רדס רעטייווצ רעד ,רעטסנעפ יד ןיא ןעגניז ןלָאז סָאװ ,לגייפ
 ץוביק רעצנַאג רעד טצוװ -- טנכערעג ךיא בָאה -- טשרע ןוא ,גָאטרַאפ 4 זיב
 טדער רימ טכוד טָא רעבָא ,ןײרַא גָאט ןסייוו ןיא זיב טייוו-טעה ןפָאלש קַאמשעג
 ערעװש רעטנוא ןעפירקס ּפערט יד ןוא לוק ןפיוא ךיוה ץעגרע רעדיוו ןעמ
 ףיז ידכ ,ּפָאק ןרעביא שרדלָאק רעד טימ רעביא ךימ קעד ךיא .טירט עשיצולח
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 רעה ךיא ןוא עּפירקס ַא ריט יד טוט סע רעבָא ,ףָאלש ןיא ןרעטש ןזָאל וצ טשינ
 :עמיטש ערעטנומ עכעליירפ ַא רעבָא עליטש ַא

 ,ָאד ןיוש ןענעז "לגייפ , עטשרע יד --

 ןוא עװַאק טימ הצמ ןסעגעג ,שיט םייב ןסעזעג ןענעז "לגייפ , עקיזָאד יד
 טָאה רעטעּפש ,לַאז ןיא טקוקעגמורַא ךיז ןגיוא עדמערפ לסיבַא ,עקירעגיינ טימ
 ידכ ,ץוביק ןופ ןרעמיצ יד רעביא ןריפוצמורַא זייווקיצנייא ןביוהעגנָא ייז ןעמ
 ןעוועג טשינ ןיוש ןענעז סָאד רעבָא .הריד רעקָאטסילַאיב עיינ יד ןרעדנואווַאב וצ
 עטייו ןופ םירבח עקינייא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס ."לגייפ, עטשרע יד
 רעד ןיא ידכ ,רעירפ געט רָאּפ ַא געו ןיא טזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תוגולּפ
 ַא טקַאּפעג ,"טעווערעקעג , ךיז ןבָאה --- סוניכ םוצ ןעמוקוצנָא טייצ רעקיטכיר
 ןקיד'בוט-םוי םעד ןיא .רדס ןטשרע ןכָאנ ןרָאפ וצ ןעמוקעג ןוא ליבָאמָאטױא-אשמ
 טעדנעוועג ךיז ןבָאה ייז .הנחמ רעד ןשיווצ טנעקרעד טשינ ייז ןעמ טָאה למוט
 טשימעגסיוא ןוא ןפָאלש ןוא ןסע ףיוא עטרַאק ַא ןעמוקַאבסױרַא ,תוריכזמ ןיא
 וצ טיירגעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד : לזמ אזַא ןבָאה עלַא טשינ רעבָא .םלוע ןטימ ךיז
 ןבָאה ,רעטרע עטייוו ןוא עטנעָאנ ןופ ,ןַאב רעד טימ רעדָא ,סקַא רעד טימ ןרָאפ
 עקַאט ןבָאה ענעי ,ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ענעי ןוא ,גָאט ןטצעל ןפיוא טרַאוװעג
 ,סנגעוורעטנוא יירד ןוא ייווצ ,גָאט ַא ןעוועג ,סופוצ געוו ןצנַאג םעד טכַאמעגכרוד
 ,סיפ יד ףיוא ביוטש ןסייוו טימ ,טניוו ןופ ןוא ןוז רעד ןופ טיור ןוא טנערבענּפָא
 יד ףיוא קעזקור ןוא ךעלקעּפ ,טנעה יד ןיא סנקעטש טימ ןעמוקעגנָא ייז ןענעז
 עכעלרעהפיואמוא עליטש ןוא סענעשעק יד ןיא ןטכירַאב ןוא ןציטָאנ ,עציײלּפ
 ,ןפרָאװעצ ןעוועג ןענעז סענירּפושט עטבױטשַאב יד .ןצרַאה ןיא גנורעטסײגַאב
 טייהרעליטש ןוא טייקדמערפ רעשיפרָאד ןימ ַא טימ טקוקעג ןבָאה ןגיוא יד ןוא
 -לָאװ ןיא םיצוביק יד ןופ ךעלדיימ ןוא םירוחב .רעמינּפ עטיור יד ןיא טילגעג
 זיא קסיװָאקלָאװ .ווָארגנעװ ןוא ווָאטסוגוא ,עקלָאקָאס ,שטיטַאימעס ןיא ,קסיווװָאק

 ,טרעדנוה שטיטַאימעס ,קיצפופ עקלָאקָאס ,קָאטסילַאיב ןופ רעטעמָאליק קיצרעפ

 רעטעמָאליק קיצכַא ןוא טרעדנוה ווָארגנעװ ןוא קיסיירד ןוא טרעדנוה ווָאטסוגוא
 יד טציז קָאטסילַאיב ןיא .טָאטש עסיורג ַא זיא קָאטסילַאיב ,קָאטסילַאיב ןופ
 ,לארשי ץרא ןופ ןוא זכרמ ןופ טסעג רעטּפָא ןעמוק טרָאד ; שוג ןופ תוריכזמ
 -ניילק ןיא --- ,םליפגנַאלק ַא טימ קעטָאילביב עסיורג ַא ָאד זיא טָאטש ןיא ןוא

 סױרַא וטסייג : טלעוו רעד ןופ ןסירעגּפָא לסיבַא ךיז ןעמ טליפ ץוביק ןקידלטעטש

 עשיאיוג יד ןוא ,שיפרָאד ןוא ליטש זיא'ס .דלעפ ןפיוא ןיוש וטסיב ,ץוביק ןופ
 ןדעי ןופ ןליב ,ךוליה ןשיצולח םוצ טניואועגוצ טשינ ךָאנ ןענעז סָאװ ,טניה

 -סיוא ןענעז עכלעוו ,ןטַאגעלעד יד ץוח ַא סָאװ ,רעדנואוו ןייק טשינ זיא -- ,ףיֹוה
 עקידלטעטש יד סָאװ ,הרבח ןעמוקעג ןענעז ,םיצוביק יד ךרוד ןרָאװעג ןבילקעג
 ןפיוא ןסירעג ,ןסיוטשעג שממ טָאה טולב ןיא טנגוי עטנוזעג יד ןוא טייקליטש
 ,סוניכ

 ,הלוח לקיטש ַא ךיוא ןײלַא טנייה זיא סָאװ ,שבוח ןטימ תושבוח עדייב יד
 סָאװ ,סיפ עשיצולח יד ןרישזַאדנַאב ףרַאד ןעמ .טעברַא טימ טנעה עלופ ןבָאה
 ןפיוא רעייג יד ייז ןציז .געוו ןפיוא טשטעװקענּפָא ןוא ןבירעגנָא ךיז ןבָאה
 -סילַאיב ערעייז ןוא ,רעדניק יו סענימ עקידלוש טימ ,רעמיצנקנַארק ןיא ,ןרָאג
 ,טנווייל ןסייוו טימ ייז ןעלקיוו םירבח רעקָאט
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 זַא :ןערב טימ לופ ןוא טנוזעג ןוא גנוי זיא ןעמ זַא ,יאדכ ץלַא זיא'ס
 וצ טשינ ןוא טלַאק וצ טשינ ,רעטעוװ רעקידגנילירפ רעייט ַאזַא זיא ןסיורדניא
 ןבָאה'ס ןוא ןעיינש עטצעל יד טקעדעגּפָא ןוז יד טָאה רעדלעפ יד ףיוא : םערָאװ

 ןעיצ סָאװ ,ץייוו ןוא ןרָאק ןקידנעייגפיוא ןופ ןענאל שגירג-קיטכיל ןזיוװַאב ךיז
 ַא ָאד ,טָאג ןעקנַאד ,זיא לטעטש ןדעי ןיא ןוא ,ןרעדנַא םוצ לטעטש ןייא ןופ ךיז
 יד ןפָאלשרעביא ןוא עװַאק ןעקנירט ,גָאטימ ןסעּפָא ןײגנײרַא ןעק'מ ןוא ,ץוביק
 ענעי ןופ ךָאנ ,םיצולח ייב טעיצידַארט עטלַא ןַא זיא סופ וצ ןרעדנַאװ זַא } טכַאנ
 סוניכ םוצ זַא ;שוביכ ףיא טָאטש וצ טָאטש ןופ ןעגנַאגעג זיא'מ ןעוו ,ןטייצ
 ערעטלע ןַא ךָאנ זיא סָאד לייוו ,ןיז לגר הלוע שממ ,סופ ֹוצ ןייג ןעמ ףרַאד
 .יי עיצידַארט

 ,ןטכירַאב עצרוק ּפָא טמענ ןעמ ,טעברַא טימ ןפרָאװרַאפ זיא תוריכזמ יד
 ; סעיצַאמיטיגעל ןוא סעטרַאק סױרַא טיג ןעמ ,םינינע עקידנפיול טקידיילרעד ןעמ
 ןוא גנונפערעד רעד ןופ ,סוניכ ןופ םַארגָארּפ םעיונעג םעד ןלעטשסיוא ףרַאד'מ
 "טנע ןעמ ,ךיז טגערפ ןעמ ,םירכבח ןופ טרעגאלַאב זיא תוריכזמ יד .סולש ןופ
 ,טביירש ,טביירש ןעמ ןוא טרעפ

 ,תשבוח ענעזעװעג יד .לָאנָאסרעּפ רעטרעסערגרַאֿפ ַא טעברַא ךיק ןיא
 ,טונימ ןייק ףיוא ּפָא טשינ טערט ,םירדס יד טעכברַאַאב קיסיילפ ױזַא טָאה סָאװ
 יד ןענידַאב ֹוצ ידכ ,ךעלדיימ ןוא םירוחב הנחמ עצנַאג ַא טריזיליבָאמ טָאה

 עכעלרעפעג א זיא לכואה רדח ןיא ,סוניכ םוצ טסעשג קיצפופ ןוא טרעדנוה
 ןעמ ,רעטסנעפ יד ףיוא טציז ןעמ ,ןשיט יד טצעזעגמורַא טָאה ןעמ ,טפַאשגנע
 ןשיט עבלַאה ייווצ .ןייגכרוד םיוק ןַאק'מ ןוא טנעוו יד ןָא טרַאּפשעגנָא טייטש

 רעטייוצ רעד ןוא טגניז שיט רעבלַאה ןייא ,ןיוש ןסע ,ןטייז ענעדישרַאפ ןיא
 טסע שיט ןייא ייב .טקַאט םוצ לּפָאגלפעל יד טימ וצ טּפַאלק שיט רעבלַאה
 לקניוו ןייא ןיא ןוא ,"לייוורעד ,ףיוא ןבעגעג טָאה ןעמ סָאװ ,הצמ לייוורעד ןעמ

 רעביא טיג סָאװ ,רבח ַא םורַא טרירטנעצנַאק הרבה קיצנַאװצ ַא ךיז ןבָאה
 םורַא ךיז ןעיירד עקינייא ;ץוביק ןופ רוחב ַא ןסָאלשעגסיױא טָאה'מ ױזַא יו
 לָאמ סעדעי ּפָארַא ןעמענ ייז סָאװ ,טנַאה רעד ןיא הצמ טימ רעמיצ ןטימ ןיא
 רעד .למוט ַא ,שער ַא .לקעּפ ןטימ ךרוד טייג רעגנַאלרעד רבח רעד ןעוו
 ,ןרָאטַאמַא יד ,רעצישַאב ענייז ןעייטש םיא םורא ,טשינ ךיוא טגייווש ָאידַאר
 ףיז טכַאמ םלוע רעד רעבָא *!טקש, לָאמ עלַא ןעיירש ןוא רעּפַאכ"עילַאװכ יד
 "םוי ַא ,ץוביק ןיא בוט-םויַא ןיא סע :ןגייווש טשינ ליוו רע ,קידנסיוו-טשינ
 "רעד ןעמ ,רָאי ןיא לָאמ ייווצ זיולב רעביא ךיז טרזח סָאװ ,שוג ןצנַאג ןיא בוט
 "טנַאקַאב עיינ טסילש ןעמ ,קנַאב-לוש ןופ ןוא ףינט ןופ ,לטעטש ןופ ךיז טנעק

 טסיוורעד ןעמ ,תוגולּפ עטייוו ןיא םירבח עטנעָאנ ןופ ןסירג ּפָא טמענ ןעמ ,טפַאש
 ןעמ ןוא רעדיל עיינ סיוא ךיז טנרעל ןעמ ,םיצוביק ערעדנַא ןופ בצמ םעד ךיז
 ןופ םויה-רדס ןפיוא ןייטש ןפרַאד ןלעוו סָאװ ,םינינע ןגעוו ךרוד ךיז טסעומש
 ,סוניכ

 ץוח ַא .רעמינּפ עלַא ףיוא ןסָאגעגסױא טגיל טייקידרעפָאה ַא ,טייקטכייל ַא

 טשינ רָאג ןיוש טלָאװ ,ןטַאקיפיטרעס גונעג ָאטשינ ןענעז סע סָאװ ,הרצ יד
 ןופ .תוריד ענעקורט ןיא רעטניו םעד טכַאמעגכרוד טָאה'מ .ןעוועג טכעלש
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 יד ןיא םזיטַאמווער ןייק ןענשרי טשינ רבח ןייק טעוו רעטניוו םענעגנַאגרַאפ םעד

 ןוא סעװרָאב ןעגנַאגעג טשינ זיא'מ .זלַאה ןיא רַאטַאק ןשינָארכ ןייק ןוא סיפ
 טניואוו'מ .סנוויוא יד ןיא ךעלגעט-גָאט טנערבעג ךיז ןבָאה ץלָאה ךעלטייש עסיורג
 ,סרעטעווס ,ךיש : ךעלדייב ןוא סעפאש ןייק ןיא ,סרעלעק ןייק ןיא רעמ טשינ ןיוש
 עירטקעלע .ריצַאּפש םוצ ןוא טעברַא רעד וצ גונעג ןעוועג ןענעז סעקטרוק
 תוגולּפ ךס ַא -- טרעקרַאפ .גונעג ןעוועג ךיוא זיא טעברַא .גָאטיײב ןוא טכַאנייב
 ןדיא:טשינ ןוא ןדיא טימ טבעלעגנייא ךיז טָאה'מ -- ךָאנ ךיז ןרעסערגרַאפ
 טימ םיבשות ןרָאװעג ,טעטש יד ןיא ןרָאװעג שימייה ןוא טנַאקַאב ךיז טָאה'מ
 ,טכילפ ןוא טכער

 ,טעברַא-דלעפ : ןוויטקעּפסרעּפ עסיורג ָאד ןענעז רעמוז ןפיוא טציא ןוא ,ונ
 םש ןטוג ַא ןברָאװרעד ךיז ןבָאה ןטַאטשרַאװ עשירעדיינש יד ; ןטקיד ,ןקַאטרַאט

 ,סערַאלָאטס יד ,רעמוז ןפיוא ןעגנולעטשַאב ןעמוקַאב ןלעוװ ייז ןוא טָאטש ןיא
 ,ןָאזעס ןתמא םעד טציא ןבָאה סרעלסעשט ןוא רערעיומ ,סרעלאמ יד ,סרעלסעשט יד
 רעד ןיא הגולּפ ןייא ןופ שממ ןעמ טסיירעצ *יח לת/ ןופ רעכעלב ןקיצנייא םעד
 -סעשט ןוא רערעיומ ָאד ןענעז סע תויה .רעכעלכ ַא ןבָאה ףרַאד ןעמ : רערעדנַא
 ןָאטכָאנ :טּפַאשטריװ רעד ןיא ןקיטסעפרַאפ וצ ךיז טציא ןעמ טכַארט ,סרעל
 ןצנַאג ןיא וק ןייא, .רעמוז ןפיוא וק ַא ןפיוק ןוא שטָאלסיװס ןופ ליּפשייב םעד
 ,סוניכ ןפיוא טכירַאב םעד ןבעגעגּפָא טָאה סָאװ ,עטרבח יד טָאה -- !"שוג
 ןיוש ןבָאה ייז זַא ,ןגָאז אפוג רעשטָאלסיװס יד ,סָאטַאּפ סיורג טימ ןגירשעגסיוא
 ךיז טיירג סָאװ ,תרגוב ַא ,עלעקשאלַאי ַא ןיוש טָאה וק יד לייוו ,ןבלַאהרעדנָא

 סָאװ ,עקווונייה ןופ ליּפשייב םעד ןָאטכָאנ ףרַאד'מ .וק ַא ןרעוו וצ ךיוא ןיוש
 ןיא ליּפשיײיב םעד ןָאטכָאנ ףרַאד'מ .ץוביק ןרַאפ זיוה ןגייא ןַא ןעיוב טציא טייג
 ַא ןוא רעייא ןגייל ןלָאז סָאװ ,רעניה ץוט ייווצ ַא ןפיוקנייא ןוא טרָא ןטירדז ַא
 .ןעיירק לָאז סָאװ ,ןָאה

 רעבָא ,ןָאיַאר רעקָאטסילַאיב ןיא ןעגנולײטּפָא קיסיירד ַא ןופ סוניכ ַא

 רעצנַאג ַא רָאנ ,םיצוביק ןייק טשינ ,לארשי תסנכ עצנַאג ַא סע זיא ןתמא רעד ןיא
 ןוא ןסייר ,עיסעלָאּפ ,עטיל ,ןילָאװ ,ןלױּפ-סערגנָאק ןקע עלַא ןופ תויולג ץוביק

 טימ טנַאק רענווָאר ןוא לעװָאק ןופ םירוחב ענטעמַאה ערעווש .דנַאלסור-סייוו
 עסייוו ןוא רעטכעלעג קיכליה טנוזעג ַא טימ ,סענירּפושט ענעפרָאװעצ עסיורג
 ץיוועינרעקס ,שזדָאל ןופ ןקָאל עמורפ עצרַאװש טימ ךעלדיימ עלעדייא ןוא ,ןייצ

 ,ליומ ןיא שטייד-שיאערבעה ןימ ַא טימ םירוחנ רעקיצנַאד .קעװַאלצָאלװ ןוא
 ןשיצוביק ןטימ ךעלעקלול עניילק ןעקּפיּפ סָאװ ,רעניבַאר רעטרופקנַארפ ַא יו

 עשינדמל ןוא רעגייטש ןשטייד-טכע ןפיוא שיט ןרעביא ןגיובעגרעביא ,קַאבַאט
 -סקלָאפ ןופ לובמ ַא טימ ,ןיזפרַאש ןוא ןלירב טימ ענליוו ןוא קסניּפ ןופ ךעלדיימ

 ,ןּפיל יד ףיוא ךעלטרעוו

 ןפיוא יורטש טימ טעבעגסיוא ןעמ טָאה טסעג ןוא ןטַאגעלעד יד רַאפ
 ןיא ןבילבעג זיא לײט רעטסערג רעד רעבָא .ףינס ןיא רעגייטש ןשירעױוּפ
 ,טכַאנ עצנַאג ַא "טעוועטנאק, ןעמ .טעב ַא ןיא טירדעבלַאז טפָאלש ןוא ץוביק
 ױזַא ןוא ,טשינ ןעמ טייג טעברַא רעד וצ ןוא בוט-םוי זיא'ס יװ ױזַא רעבָא
 עצנַאג ַא ןעמ טוט ,רָאי בלַאה ַא ןיא לָאמ ןייא רָאנ ןַארַאפ זיא טייהנגעלעג ַאזַא יו
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 ןיא ןסחמ רעד .תונציל טכַאמ ןעמ ןוא טדער ןעמ ,וצ טשינ גיוא ןייק טכַאנ

 ףרַאד'מ ןוא וצ סעּפע טלעפ ,ןסירעגּפָא סעּפע ךיז טָאה םענייא ןדעי ,טרעגַאלַאב

 רעטכעלעג ַא יױרגנגרָאמ זיב ןעמ טרעה ןרעמיצ עשלדיימ יד ןופ ,ןעמוקנגעקטנַא

 ,בוט"םוי זיא סע -- טייקליטש ןטלַאהוצנייא רעווש זיא סע .סָאג רעד רעביא

 ,ןֿפָאלשסיוא ךָאנ ךיז טעװ ןעמ
 (1935 יאמ 24 ,"תועידימ)

 וועל ם ה ר ב א

 ...טײרּפשעצ ָאד ךיז ריא טָאה טכיל יװ

 ,םיצוביק ,טײרּפשעצ ָאד ךיז ריא טָאה טכיל יו
 .ןייש רעלעה א ךייא ןופ ףיוא טייג'ס
 ,זנוא ץוש יד טייז ריא ,ערעזנוא גנוטסעפ יד טייז ריא
 ,ןייא זנוא דיירפ םיורג ןיא םליה ריא

 ,ןעמוקעג רעהַא ,ענעדיישראפ ןופ ,ןגעוו ןופ
 ,ןעמעוו ןוא ָאד טכוזעג טָאה רענייא סָאװ סייוו רעוו
 ןעמונעגמורא ףייר א יו זנוא טָאה טעברַא רעכָא
 .ןאמעינ ,עציװַארבמַאד ,וָאסעלק טלופרָאפ טָאה גנאזעג רעכעליירפ ןוא

 ,ךעלמעטש עקיטעמוא ךָאנ זנוא רעטניה ןגיל סע
 --- םָארק ןופ ןוא סעמאט ןופ ךעלעגרָאז עניילק טימ
 -- ךעלסעג ןטסָאמעג ,קרַאמ רעביא ךיז טיירדעגמורַא טרָאד ןבָאה רימ
 -- -- -- םָאװש רעד יוט יו רעצ םעד טּפַאזעגניײא ןוא

 ,םיצוביק ,טכיל יוװ םיירּפשעצ ךיז ןלױּפ ןיא טָאה ריא
 .ןייש רעלעה ַא ךייא ןופ ףיוא טייג'ס
 ,זנוא ץוש א םייז ריא ,ערעזנוא גנומסעפ יד םייז ריא
 -- -- -- ןייא זנוא דיירפ םיורג ןיא טליחה ריא
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 ם י ר מ

 ה ר בח יד

 ןסקָאװעגסיױא קרַאטש זיא גנוגעװַאב רעשיצולח רעד ןיא תורבח לָאצ יד
 קיניײװ ךיז טָאה גנוגעװַאב רעד ןיא טרָא ריא רעבָא ,רָאי רָאּפ עטצעל יד רַאפ
 ,ףינס ןיא טשינ קורדסיוא ריא וצ טשינ טמוק יז .ןטוג םוצ טרעדנעעג סָאװ
 ןענעז ייז יצ ,תוצולח םתס ןענעז תורבח יד יצ סנייא ץלַא ,ץוביק ןיא טשינ
 ןופ גנואיצרעד עשיצולח רעייז ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגעװַאב-טגנוי ןופ
 ןיא צה"מושה ןופ םיצוביקה-תצעומ רעטצעל רעד ףיוא .ןָא טנגוי רעטסעירפ
 טקַאפ רעד .הרבח ןייא זיולב ןטַאגעלעד רעקילדנעצ ןשיװצ ןעוועג זיא ,עשרַאוװ
 .הצעומ רעד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד טסנרע ןגיוצעגוצ טשינ וליפַא טָאה

 הרבח רעד ןופ טעטױװיסַאּפ רעד וצ טניואוועגוצ ןיוש ךיז טָאה רוביצ רעזנוא
 ףיא רעמ טשינ ןיוש ןריגַאער ןײלַא תורבח יד .ךַאז עכעלטנייוועג ַא וצ יו
 ,םעד

 ןענעז -- "ץולחה, ןופ לייט רעסיורג ַאזַא -- תורבח יד סָאװ ,טקַאפ רעד
 ,קורדסיױוא-ןעקנַאדעג ןקידנעטשטסבלעז ַא וצ טיירגעגוצ קירעהעג יו טשינ
 ַא רַאפ רעכעלרעפעג ַא זיא טקַאפ רעד -- טייקיטעט רעכעלטרָאװטנַארַאפ וצ
 דנַאל ןוא קלָאפ ןופ ןבעל סָאד ןעײנַאב ףרַאד עכלעוו ,גנוגעווַאב עשיצולח

 ,טפַאשלעזעג עקידנפַאש עטײרפַאב ַא ןפַאש ןוא

 ןיא גנונדרָא-גָאט ןפיוא טייטש הרבח יד ןריזיוויטקַא ןופ עגַארפ יד ,תמא
 ,גנוגעװַאב רעשיצולח רעד ,זנוא רַאפ רעבָא ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעדעי

 ,קיטעט ןייז טשינ טעװ הרבח יד ביוא םורָאװ ,רעטסנרע ךס ַא עגַארפ יד זיא
 רעצנַאג רעזנוא זיא ןַאד -- ןבעל ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא רבח רעד יו ךיילג
 ,דמַאז ףיוא טיובעג ןינב

 עכעלרעהפיואמוא ןוא תוחוכ ליפ ױזַא גנוגעװַאב רעזנוא ןיירַא טגייל טָא

 ןרעוו לָאז הרשכה:ץוביק רעד זַא ןליוו רימ :הרשכה רעד ןיא ןעגנוגנערטשנָא

 טנעװ ריפ זיולב טשינ טסייה םייה ַא ןוא .שממ םייה ַא ,רבח ןרַאפ םייה ַא

 יד רַאפ ןוא דיירפ ןופ ןטונימ רַאפ -- עגר רעדעי רַאפ גרָאז רָאנ ,ךַאד ַא ןוא
 עלַא ןיא --- המשנ -- טייקשירבח ןוא טײקמערַאװ ןייז לָאז סע ,רעצ ןופ ןטונימ

 ןרעװ טריזיויטקַא טשינ ןלעוו'ס ביוא ,טלָאמעג סע זיא .ץוביק ןופ ךעלעקניוו
 ?ץוביק ןופ תורבח בור סָאד

 ןופ השורי רעד ןיא ןקעטש טעטיויסַאּפ רעד ןופ תוביס יד :סייוו ךיא

 עשיצולח ַא רעבָא .טפַאשטכענק ןוא גנוקירדרעטנוא ןופ גנונדרָא רעד ןיא ,תורוד

 ןוא ןגעוו עלַא ןכוז ףרַאד ,ןזייב עטלצרָאװרַאפ ךס ַא סיוא טסייר עכלעוו ,הנחמ

 טניפעג יז רעכלעוו ןיא ,ץרעניא רעד ןופ הרבח יד ןריפוצסורַא ױזַא יו ןעלטימ
 ,ריא ןריזיוװיטקַא ןוא ךיז

 (1924 רַאונַאי 26 ,23 "טרָאװ סָאד,)
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 ואם לע נעצ א ק ?ל ח ר

 סעטרצנח טימ

 עקיטכיצ ,עקידוועיירש טשינ ,ענעדײשַאב רעייז ,ךעלדיימ יד ןופ רעמינּפ יד
 ליטס ןקיטרַאנגײא ןַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,חשבלה עטסַאּפעגוצ ןוא
 םוצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,גנושַאררעביא עטשרע ןיימ ןעוועג זיא סָאד --
 עלעדייא יד קורדנייא ןַא טכַאמעג רימ ףיוא ךיוא טָאה'ס ,"ץולחה; ןופ רַאנימעס
 סָאד רָאנ ,טייקכעלפעה עטסוּפ עשיליוּפ יד טשינ -- טנגוי רעד ןופ גנומענַאב
 ,תווינע ןוא טייקלדייא ,ןטסטנעָאנ ןופ ןטיונ יד רַאפ רעיוא ןוא ץרַאה ןפָא ןטלַאה

 ןעוועג הלוע ןענעז רימ רעדייא ,ױזַא ןעוועג ךיוא לָאמַא רימ ןענעז יצ

 ןײלַא לטעטש סָאד רָאנ טשינ -- לַאפ ןדעי ןיא .ךעלגעמ ?לארשי ץרא ןייק
 ןיא גנואיצרעד ןופ ןרָאי יד ךיוא רָאנ ןּפיט עקיזָאד יד טקנעשעג זנוא טָאה
 ,קלח א ןירעד טָאהעג ןבָאה גנוגעווַאב רעד

 ,ץוביק רעכעלטפַאשטריװדנַאל רעד ,וָאכָארג
 עקַאט ןעק ,רעדלעפ-ןעמולב יד ןשיווצ םורַא ךיד טריפ סָאװ ,רבח רעד

 ,טייקידעבעל ןוא טײקיטפַאז יד רעבָא ,ץוביק-הרשכה םעד ןוא לטעטש סָאד רָאנ

 ץרא ןופ טַאמָארַא םעד ךיז ןיא טגָאמרַאפ ,קשמ םעד טרעדליש רע רעכלעוו טימ
 תודוס יד ךיוא ,"הדשה; ןטפעה יד טיִמ ךיוא ןדנובעגסיוא זיא וע .,לארשי

 .דמערפ טשיג םיא ןענעז ןפידגַאב עכעלטפַאשטריװדנַאל עשיאערבעה יד ןופ

 ךיוא ייז ןשיווצ ,"שבוכה תמר; ןיא ענעלַאפעג יד רַאפ הרכזא ןַא ,טנוװָא

 וצ בורק ןופ ץוביק ןיא ."המר; ןייק ןעמוקעג ןענעז סָאװ ווָאכָארג ןופ םירבח

 רַאפ טריזיליבָאמ סנטצעל טָאה'מ סָאװ ,עכעלטנגוי לטירד א זיא ,תושפנ 0

 .שיאערבעה ןייק טשינ ןעײטשרַאפ ךס ַא .הרשכה
 ַא ןָא טגָאלש יז .תירבע ןיא עטרבח ַא טנפערעד טנוװָא-קנעדנָא םעד

 ַא ריא טימ ךיא ּפַאכ ,הרכזא יד ןקידנערַאפ ןכָאנ .ןָאט ןרעטנומ ןוא ןרעכיז

 ןַא זיא יז .סעמעטנאזירכ ןופ ןטרָאג ַא ןיא ,קשמ ןיא טעברַא יז .סעומש

 ,הנגה ןופ רָאטקורטסניא

 ַא ןיא הביבס יד .וָאכָארג ןיא םינינע עניילק יד ןופ טשינ זיא הנגה יד

 עכעלטע טימ ץוביק ןופ רעמיצ-סע ןיא ליוק יד ןלַאפעג זיא'ס טניז .עשיליופ

 שינעבױלרעד ַא ןַארַאפ זיא -- עטרבח א טעגרהרעד טָאה ןוא ,קירוצ רָאי

 ּפָא טיה ןעמ .טנפָאװַאב סױרַא ןעמ טייג רעדלעפ יד וצ ;רעוועג ןטלַאה וצ

 ךיוא -- ךַאװ רעד ףיוא ןייטש סָאד זיא ללכ ךרדב .בוטש יד ןגיוא ןביז טימ

 .גנוניישרעד עכעלנייוועג ץנַאג ַא ָאד
 ךיא בָאה ,"ינויצ ללכה ץולחה, ןופ ץוביק ןיא ,וועינָאטסנעשט ןיא ןוא

 ץוביק ַא .טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא ןעלצרָאװ עטשרע יד ןגָאלש'ס יוװ ןעזעג

 םינמיס ךס ַא ןַארַאפ  גנוגעװַאב רענעראפרעדמוא ןוא רעגנוי ַא ןופ ןסקָאװעגסיוא

 גנוגעװַאב ןייא טשינ ןָאק ?ןייז ױזַא סע זומ .שינעלקַאװ ןוא שינעלבירג ןופ

 םירבח יד טימ ?ערעדנַא ןופ ןעגנורַאפרעד ןוא תונויסנ יד ףיוא ןציטש ךיז
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 טַאהעג בָאה'כ ,דנַאל ןיא ןירעטעברַא רעד ןגעוו טסעומשעג רימ ןבָאה ץוביק ןופ
 רעקידייל ןוא רעסיורג רעד ןיא --- ָאד ןלייצרעד וצ יאדכ זיא'ס זַא ,ליפעג ַא
 -רעביא םעד ןופ ןוא .ןכיק-רעטעברַא ןיא ןעלגנַארעג עטשרע יד חוכמ --- ךיק
 -ערב יו ןעזעגנייא ךיא בָאה ,ןפורנשיווצ ןוא ןעגנוקרעמַאב יד ןופ ,ךיז ןקוק
 .ָאד ךיוא םעלבָארּפ עקיזָאד סָאד זיא קידנענ

 -פעשַאב ןייז טשינ ןליו סעטרוחב יד; :רעביא ךיז טרזח עטכישעג יד
 ױזַא זיא ךיק רעמערָא רעד ןיא טעברַא יד .קשמ ןיא רָאנ ,ּפָאט םייב טקיט
 ,טכוזרַאפ טשינ יו טעמכ ָאד ןעמ טָאה גנודליבסיוא ןופ םעט םעד ."רעווש

 לָאמנייק ךיא לעװ ,תולאש טימ ןפרָאװַאב סעומש ןכָאנ ךימ טָאה סָאװ ,לדיימ סָאד
 ןענעז ןענַאװ ןופ .שילױוּפ-יצח ,שידיא-יצח טדערעג טָאה יז .ןסעגרַאפ טשינ
 ךָאנ יז זיא ןרָאיַארַאפ ?סַאג רעשידיא רעד ףיוא ןעמוקעג ךעלדיימ עכלעזַא

 ענוװַאלג יד יז זיא טציא .שזדָאל ןיא ץוביק ןשיטָאטש ַא ןֹופ דילגטימ ַא ןעוועג
 וצ טגַאװעג טָאה סָאװ ,לדיימ עטשרע סָאד ןעוועג זיא יז ,יק יד ןופ ןירעקלעמ

 "ערב עמַאס ןיא טכַאנייב ןייטשפיוא ;טייצ-רעטניוו ךיוא לַאטש ןיא ןטעברַא
 -סעקירוב ענעריורפרַאפ יד ןיא עשַאּפ יק יד רַאפ ןבָארגסיױוא ןוא טסָארפ ןקידנענ
 טימ ןלייצרעד רעטכעלעג ריא ןוא ,ןקָאל עטלזיירקעג יד ,םינפ ריא ,ןגיוטס

 רעד יו טקנוּפ ,רעכעה זיא ןיול ריא .ןָאט סע טגעלפ יז טימעג ןטכייל רעסָאװ
 ,סענַאמרופ יד ןופ ןיול

 זיא בור יּפ לע .רעטסעוװש-ןקנַארק ַא ןַארַאפ זיא ץוביק-הרשכה ןדעי ןיא
 יז רָאנ ,גנודליבסיוא עלענָאיסעּפָארּפ ַא ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,עטרבח ַא טשינ סע

 ,רָאטקָאד םעד ןפלָאהעגוצ טָאה ןוא לָאטיּפש ַא ןיא טייצ עסיוועג ַא טעברַאעג טָאה

 רקיעב רָאנ ,תועידי עריא תמחמ ױזַא טשינ סיוא יז טביילק ןעמ זַא ,ךיז טכוד'ס
 רעד ןיא טנָאמרעד לָאמלייט רימ טָאה יז .ןטפַאשנגייא עקיטסייג עריא תמחמ
 ןוא "הסדה; טַאהעג ןבָאה רימ רעדייא לארשי ץרא ןופ רעטסעווש-ןקנַארק
 ,םַאזנייא .גנוי --+ ןשטנעמ יד ,טרַאה ןעוועג זיא ןבעל סָאד .,"םילוח תּפוק;
 ןעוועג טשינ ,הצובק רעד ןיא טײקיטפַאהדנַאטש ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס ,ןיײלַא
 ,טײקנפלָאהַאבמוא ,טייקנריולרַאפ ,רעווש ןלַאפעג זיא טעברַא יד ןוא החּפשמ ןייק
 ןוא ערעביוז עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא רעטסעווש-ןקנַארק רעד ןופ רעמיצ רעד
 טגעלפ -- טיײיקשירַאנ רעדעי רַאפ ,טייקיניילק רעדעי רַאפ .עלעקניוו עמערַאוװ
 ידכ רקיעב רָאנ ,שזַאדנַאב ַא ,גנולייה ןכוז ֹוצ ױזַא טשינ ,ריא וצ ןפיול ןעמ
 -רעביא ךיז לָאז ךוטרַאפ ןסייו ריא טימ רעטסעוװש רעד ןופ טלַאטשעג סָאד

 טַאמָארַא ןטרַאצ ןוא ןעמערַאװ םעד ןעמעטָאניײא טסלָאז וד ידכ ,ריד רעביא ןגיוב
 .עמַאמ ַא ןופ רעפסָאמטַא עקידנעשטשַאל עקידנקיאורַאב יד ,טײקמַאזקרעמפיוא ןופ
 ,לָאר עקיטרַאנגייא-סרעדנוזַאב ַא ָאד טליּפש רעטסעווש-ןקנַארק יד

 -ַאב ןעמ .ב ןיא ץוביק ןופ תועידי ערעטנומ זנוא וצ ךיז ןגָארטרעד'ס
 יד ןוא טייקיטכיצ יד ,טייקיטעט-רוטלוק יד ,רעגייטש:-סנבעל ןייז טרעדנואוו
 זיא סָאװ ,עטרבח ַא טימ סעומש ַא טּפַאכעג בָאה'כ .טעברַא רעד ייב גנונַאּפש
 יד ןופ םענייא טימ ןָא יז טריפ טציא .ץוביק םענעי ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד
 טפַאשקנעב ןוא ץלָאטש ַארַאפ סָאװ טימ .,"ץולחה, ןופ ןטלַאטשנַא עלַארטנעצ

 ,"םייה ןיימ זיא סָאד; :ץוביק ןגעוו טדערד יז
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 ןגעוו טסואוורעד ךיז ךיא בָאה ָאד רָאנ ?עמַאמ-עטַאט ןופ םייה יד ןוא --
 ,רעטכעט יד ןופ רקיעב ןוא ןיז יד ןופ ןבעל םעניא ןעמעלבָארּפ-סקעלּפמָאק

 סָאװ ,סעדנעגעל יד סע ןענעז סָאד .םייה רעד ןופ ןפיױלטנַא סָאד : ךעלמענ ןוא

 סָאד טעשעג .רוד ןקידרעירפ ןופ ךעלדיימ ןגעו טרעהעג לָאמַא ןבָאה רימ
 ,םיהַא ןרעקמוא ךיז לָאז יז ביוא ,ןעמ טעװ לדיימ עקיזָאד סָאד .ןליוּפ ןיא עבלעז
 ןטכַארטוצסױא ןעגנואווצעג ןעוועג זיא עטייווצ ַא .ץוביק ןיא ןייג ןזָאל טשינ
 עטירד ַא .הרשכה ףיוא קעווַא רָאג זיא ןוא םיבורק ןכוזַאב טרָאפ יז זַא ,השעמ ַא
 ,טשיג ייז טכוזַאב ןוא ןרעטלע יד ֹוצ ןרָאי טשינ ןיוש טביירש

 רָאי עטשרע סָאד, :ןצרַאה ןופ טדערעגּפָארַא ךיז טָאה ערעדנַא ןַא ןוא
 םעד טריּפשעג טשינ ללכב ךיא בָאה ,בוטש יד ןזָאלרַאפ בָאה ךיא יוװ םעדכָאנ

 רעד זיא קידתוירזכנא ."סע ךיא ליפ טציא רעבָא ,ןרעטלע עניימ ןופ רעצ
 ,ןביילקסיוא םיא זומ רעטכָאט עטסנבעגעגרעביא יד וליפֲא .געוו"-סגנואיירפַאב
 ,הרירב ןייק ָאטשינ זיא'ס לייוו

 "עי ןיא ץנערעפנָאק רעד ףיוא קידנטערטפיוא עטרבח יד ןעזעג בָאה'כ
 ןצנערעפנָאק ערעזנוא עלַא ןטלָאװ יאוולה .ןעמעש וצ ךיז סָאװ ָאטשינ ,(* ווָאפ
 ףיישרעטנוא םוש ןייק טקרעמַאב טשינ בָאה'כ .יזַא ןעוועג לארשי ץרא ןיא
 ,"ריעצה ץולחה, ןוא "טייהיירפ, ןשיווצ -- הדיעו רעד ףיוא לַאפ ןדעי ןיא ---

 ,ךעלטניירפ ,ךעלביל רעמינּפ יד -- סעטרכבח ֹוד טסעז טרָאד ןוא ָאד ךיוא
 -לעוטקעלעטניא סױרַא ייז ןופ ןעלדורּפש -- ףיוא ןטערט ייז ןעוו ןוא שיגרענע

 -טנַארַאפ יד ןעױרטנָא טסנָאק וד ןעמעוו ענױזַא ןַארַאפ ןוא .תוחוכ עשילַארָאמ
 "ץוביק ןופ לּפמעטש ןטימ טלגיזַאב ןענעז דייר ערעייז .,ןתוחילש עטסכעלטרָאװ

 ןענעז ייז .ןבעלנעמַאזוצ ןקידתופתושכ ַא ןופ טעכרַא ןופ ,שממ ןבעל ןופ ,,דרשכה

 ףוס ַא ,המדקה ןייק טשינ ןכוז ייז ,ןלייצרעד ייז רָאנ ,"סנירענדער ,, ןייק טשינ
 םַאזרָאּפש ןייז וצ ארומ ןייק טשינ ןבָאה ייז ןוא ,ןרינָאּפמיא לָאז סָאװ קוסּפ

 ,דייר טימ
 ץרא ןיא יורפ יד -- עטרבח רעד ןופ ןבעל סָאד טרעדליש ןעמ ןעוו ןוא

 .ץרַאה ןפָא ןַא טימ וצ ךיז ייז ןרעה ,לארשי

 יד ןיא ןקעװרעד וצ ידכ ,ןעװערָאה ךס ןייק טפרַאדעג טשינ טָאה ןעמ

 שינעפרעדַאב יד םיצוביק הרשכה יד ןיא ןוא ראנימעס ןיא סעטרבח עגנוי

 הרשכה רעד ןיא עטרבח רעד ןופ לָאר יד ןעלדנַאהַאב וצ ידכ ,ןעמוקוצפיונוצ ךיז

 ןײלַא ךיז ןופ ןעמוקעג ןזיא סָאד .,ןריזינַאגרָא ריא ןוא גנוגעווַאב-טנגוי ןוא

 ,סנירעטעברַא יד ןופ גנוגעװַאב רעד ןגעוו ראנימעס ןיא גַארטרָאפ ןטשרע ןכָאנ

 -רָאפ עקַאט ןענעז ייז ןוא ןסעומש עכלעזַא ךָאנ טצנעלעג ךעלדיימ יד ןבָאה

 -געטשרַאפ ןוא טייקרָאלק טימ טדערעגמורַא ןיילַא ןבָאה סעטרכח יד .ןעמוקעג
 ,ןײלַא ךיז ןופ ןעמוקעג ןענעז ןריפסיוא יד ; ןעמעלבָארּפ יד שינעד

 ןעמוקעגרָאפ זיא "תוחיש, יד ןופ ךשמה רעקיצרַאהנּפָא רעמ ןוא רעפיט ַא

 ויא סָאװ ,"טייהיירפ, ןוא "ריעצה ץולחה, ןופ ץנערעפנַאק-גנוקינייארַאפ רעד ףיוא (*
 .עשרַאװ ייב ,וָאפעזװי ןיא 1928 רעבמעטּפעס ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא
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 ךיוא ןוא רעצרעה יד טמערוטשעגפיוא טָאה סָאװ ,םיצוביק-הרשכה יד ןיא
 ,געוו ַא ןזיועגנָא

 ,אפוג ךיז ןגעק טלָאװער רעד ,טייקנדירפוצמוא יד ךיז טמענ ןענַאװ ןופ
 ?הרבח רעשיצוביק רעד ןגעק

 -רעדינ זיא'מ :זיא רָאטקַאפ רעקיטכיוו ַא .ןרָאטקַאפ ענעדישרַאפ ןַארַאפ
 עטַאװירּפ ןיא ןעניד סָאװ סעטרבח טנעצָארּפ ןסיורג-וצ םעד בילוצ ןגָאלש

 ,עטעשטשעיּפעצ ַא -- ןליױּפ ןופ לדיימ שידיא ַא סָאװ אפוג םעד ןיא םגה .רעזייה
 ַא ןגעלעג זיא ,טסניד ַא יװ ןעגנידוצנָא ךיז טגַאװעג טָאה -- עטעװעלַאבעצ ַא
 רעבָא ,טעברַא ןופ תובישח יד ןביוהעג טָאה'ס ןוא טײקשירענָאיצולָאװער קיטש
 ךיוא טָאה יז .טירש ןימ ַאזַא טכַאמעג ןײלַא הצולח יד ױָאנ טָאה תמאה ןעמל
 ןפָאלש טשינ ,טעברַא העש 8 יוװ ,ןעגנוגנידַאב-סטעברַא עטמיטשַאב טלעוּפעגסױא

 וצ גנואיצַאב רעדנַא ןַא ןברָאװרעד ךיוא טָאה יז ןוא ;סָאבעלַאב םייב ןסע ןוא

 סרעדנוזַאב .,ןבילבעג םעלבָארּפ סָאד זיא ךָאד ןוא ,עטסָאבעלַאב רעד דצמ ריא
 יד רשפא ןוא -טּפיוה יד זיא טּפַאשטריוװזיוה יד ואוו ,םיצוביק ענעי ןיא
 ,ךעלדיימ יד ןופ גנוקיטפעשַאב עקיצנייא

 .ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשלעזעג יד ןענעז רעפרַאש ןוא רעקידמערוטש ךָאנ

 טמוק יז ןעוו לטעטש םעניילק ןופ לדיימ םעד ןשיווצ קוליח רעסיורג ַא ןַארַאפ
 ץוביק רעד .טייצ עטמיטשַאב ַא טרָאד טביילברַאפ יז תעב ןוא הרשכה ףיוא ןָא
 ַא ריא םורַא טפַאש רע :קידנעטשטסבלעז ןרעװ וצ טייקכעלגעמ יד ריא טיג
 ָאוינ םעד רעביא סע טגייטש בור יּפ לע סָאװ ,ןבעל-רוטלוק ךעלטפַאשלעזעג

 ,זיוה ריא ןופ

 ,טייקנדירפוצמוא לדיימ רעד ייב סױרַא ץוביק רעד טפור םעד בילוצ אקווד
 -לעזעג רעד ןופ ןטײקכַאװש יד ןוא ןטײקכַאװש עריא עלַא רעכביא קיטייוו רעד
 זַא ,ץוביק ןצנַאג ןרַאפ ןוא ריא רַאפ קיטכיוו רעייז זיא'ס .ריא יּפלכ טפַאש

 ןוא ,םישעמ ןיא געווסיוא ןַא ןעניפעג ןלָאז ןטפַאשקנעב ןוא גנוריוי עקיזָאד יד
 יד ןופ גנוגעװַאב יד ןריוויטלוק טשינ טעװ ןעמ ביוא ךעלגעממוא זיא סָאד

 ,טעטרבח

 .שיאערבעה רעקינייוו ןעק ,קיטעט רעקינייו זיא עטרבח עכעלטינשכרוד יד

 ,גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ,תופיסא ןיא ,ןבעל-ץוביק ןיא רעקינייו ךיז טקילײטַאב

 ךצמ גנואיצַאב רעד ןופ ןדירפוצ טשינ זיא יז .רבח רעכעלטינשכרוד רעד יוװ
 חוכמ עגַארפ יד :ףוס םוצ ןוא ,ץוביק ןיא טלוב רעמ זיא סָאװ הביבס רעד
 ףיוא רָאי 574 -- טייצ עגנַאל יד .עטרבח ןוא רבח ןשיווצ ןשינעטלעהרַאפ יד
 ןדנעטשמוא יד ןוא ,ךיז ןעילבעצ תוחוכ יד ןעװ ןרָאי יד ןוא הרשכה ַא
 םעד קעװַא טלעטש ץלַא סָאד .ןבעל-החּפשמ ַא ןריפ וצ טשינ ןכעלגעמרעד
 ןויסנ ןרעוװש ַא רַאפ לדיימ רעד רעמ ךָאנ ןוא רוחב

 "ףייר רעד טימ סעומש רעשירעיצרעד רעקיצרַאהנּפָא ןַא קיטיונ זיא ָאד
 טעברַא רעד ןיא עטרבח רעד ןופ ץַאלּפ םעד ןרעכיז וצ ,עטרבח רענערָאװעג
 -רַאפ זיא יז זַא ,ןייזטסואוַאב םעד ןעלקיװטנַא ;טּפַאשלעזעג רעד ןיא ןוא
 ,זיוה ןיא גנונדרָא רעטוג רעד רַאפ ,ָאוװינ-סנבעל ןכיוה ןרַאפ ךעלטרָאװטנַא
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 עריא ןיא ןעזנָא ריא ןביוהרעד וצ ;ןעגנואיצַאב עקיטייזנגעק עטקערָאק יד רַאפ
 ,הביבס רעד ןופ ןגיוא יד ןיא ןוא ןגיוא ענעגייא

 ,םיצוביק יד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ ,סעטרבח יד ןופ ןסעומש יד ןיא
 קורדסיוא ןַא ןעניפעג טוװאורּפעג טָאה'מ : ןורבסיוא-תוחוכ ןימ ַא ןעוועג זיא

 "רַאפ ואוו"ץעגרע ןגעלעג ייז ןענעז טציא זיב סָאװ ,םינינע עקידרקיע ענױזַא וצ
 ,טימעג ןטיוא טקירדעג ןבָאה ןוא טמוטשרַאפ ,טעיאט

 עפורג רעגנוי רעד ןופ טייקיטכיוו רעד ףיוא ןזייונַא ךיוא ָאד ןעמ לָאז

 ןוא גנוגעװַאב רעד ןיא ץַאלּפ ןקיטכיוו ַא טנייה ןיוש טליפרעד סָאװ ,סעטרבח
 -סנירעטעברַא עקידלארשי ץרא יד .ןגרָאמ ןליפרעד וצ םיא ךיז טיירג סָאװ
 םיא טימ ןוא לַאירעטַאמ-ןשטנעמ ןרעייט ןקיזָאד םעד ןטיהּפָא ףרַאד גנוגעװַאב

 .טקַאטנָאק ןגנע ןַא ןלעטשנייא
 1938 ,"תלעוּפה רבד;)

 "ץולחה, ןופ טעברַא 'רוטלוק יד

 ןלעװ רימ .טעברַא-רוטלוק עטגייווצרַאפ-טיירב ַא טריפ "ץולחה, רעד
 .ןעוטפיוא עטסקיטכיװ ענייז ןלייצפיוא ָאד

 שיטַאמעטסיס ןרעוו תוילילג תוצעומ יד ןופ ףליה רעד טימ :ןכוזַאב
 גנַאהנעמַאזוצ ןיא טריפעגכרוד ןרעוו ןכוזַאב ליפ סרעדנוזַאב .םיפינס יד טכוזַאב
 ןרָאװעג ןענעז (1924 רַאורבעפ) "ץולחה שדוח, ןיא .סעיצקַא ערעדנוזַאב טימ
 גנוריזינַאגרָא רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא .,ןטקנוּפ 280 ןיא ןכוזַאב טריפעגכרוד
 "געמַאזוצ ןיא 1925 רעטניוו ןיא ,ןטקנוּפ 370 --- (1924 ןיא) סעינָאלָאק יד ןופ
 ןכוזַאב ליפ רעייז ,ןטקנוּפ 270 -- "ץולחה-ןרק, ןראפ עיצקַא רעד טימ גנַאה
 ,ןסערגנָאק יד וצ סעינַאּפמָאקילַאװ ןוא -לקש יד תעב טריפעגכרוד ןרָאװעג ןענעז

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סעינָאלָאק-"ץולחה; עטשרע יד :ס עינָאל א ק
 22 ןופ םירבח 67 טקילײטַאב ךיז ןבָאה סעינָאלַאק 2 ןיא ,19231 ןיא ןריזינַאגרָא
 -לייטנָא 185 טימ סעינָאלָאק 6 טנדרָאעגנייא ןרָאװעג ןענעז 1922 ןיא ,םיפינס
 --- 1924 ןיא .םירבח 284 טימ סעינָאלָאק 9 --- 1933 ןיא ,םיפינס 24 ןופ רעמענ
 ,םיפיגס 297 ןופ םירבח 1657 טימ סעינָאלַָאק 0

 טקילײטַאב ךיז ןבָאה 1920 ןיא רַאנימעס ןטשרע ןיא :ןרַאנימ ע ס

 ןבָאה 1933 ןיא רַאנימעס ןטייוצ ןיא .םישדח 4 טרעיודעג טָאה רע .ןַאמ 8
 רַאנימעס רעטירד רעד .םישדח ייווצ טרעיודעג טָאה ,ןַאמ 64 טקילײטַאב ךיז
 "ימעס עקיזָאד יד ןיא .רעמענליײטנָא 65 טימ םישדח 4 טרעיודעג טָאה 1925 ןיא
 -לבַאגרָא-"ץולחה, יד ןופ םירבח לָאצ עסיוועג ַא טקילײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה ןרַאנ
 -עגרָאפ ךיוא ןענעז'ס .עיכעשט ןוא עיצילַאג ,דנַאלשטיײד ,ךיירטסע ןופ סעיצַאז

 .ןרַאגימעס-ןָאיַאר ייר ַא ןעמוק

 רעבמעצעד ןיא ןעניישרעד ןבױהעגנָא ןבָאה "תועידי יד :ובַאגסיוא
 ףמַאק-לַאװ ןופ געט יד ןיא --- 1932 יַאמ טניז .זכרמ ןופ ןיטעלויב ַא טלָא 1

 רעדנעניישרעד-רעלוגער ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ייז ןבָאה --- סערגנָאק ןט18 םוצ

 ר ַא ןבעגעגסױרַא סנטצעל סָאה גַאלרַאפ-"ץולחה, רעד .,גנוטייצ-ןכָאװ-ייווצ
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 "רעד וצ סרעדנוזַאב יאדכ זיא'ס ,שידיא ןוא שיאערבעה ןיא ןנַאגסיוא עקיטכיוו
 זיא "ץולחה; רעד ."הז שדוחל; עבַאגסיוא יד ןוא "תירבעל םיפד; יד ןענָאמ

 רעקיטכיוו ַא ןייז וצ וצ טגָאז סָאװ ,בתככ ןוירנימס ַא ןריזינַאגרָא ןטָארטעגוצ טציא
 ןיא "רבד; םעד ןטײרּפשרַאפ ןטימ ךיוא ךיז טמענרַאפ "ץולחה, רעד .וטפיוא
 ,םיצוביק יד ןיא ןוא םיפינס יד

 300 ןיוש טלייצ סָאװ ,"םירומה ןוגריא/ ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סנטצעל

 ,םיצוביק יד ןיא טכַארברַאפ םישדח ייווצ ןבָאה רערעל 20 ,ןטקנוּפ 51 ןופ רערעל

 ("טייקיטצט ןויצ ילעוּפ רָאי 5,)

 ץוביק ןיא טעברַאירוטלוק ןגעװו

 םישזער-רוטלוק ַא ןריפנייא סָאד זַא ,ןייא טעז םיצוביק ןופ טַאר רעד
 ןופ תווצמ יד ןוא ןענרעל וצ טכילפ יד ןלעטשנייא ךרוד םיצוביק יד ןיא
 -עּפָאָאק ןוא טעברַא ןופ תווצמ יד טימ עקיטכיוו-ךיילג סלַא ןבעל-רוטלוק ַא

 רעד רַאפ טייטש סָאװ עבַאגפיױא עקידרקיע ןַא זיא ,ץוביק ןיא עיצַאר
 ,שוביכ ןופ געוו ןפיוא לּפַאטש רעקידרעטייוו ַא זיא ןוא הרשכה

 רעד ףיוא רבח רעד זַא ,זיא טיבעג םעד ףיוא עבַאגפיוא-רקיע יד
 טבעל סָאװ ,רעגריב רעקידלארשי ץרא ןַא יו ןליפ ןיוש ךיז לָאז הרשכה
 ףתוש סלַא ךיז טכַארטַאב ןוא תורדתסה רעד ןופ ןוא דנַאל ןופ ןבעל סָאד
 קיניזטסואווַאב-לופ ַא ָאד ץוביק ןיא קידנבעל ,ןעגנודײשטנַא עריא וצ
 ,ןבעל

 ,(טַאר-םיצובק ןופ ןסולשַאב יד ןופ) ,1935 ,רעבמעװָאנ ,שזדָאל



 ןעגנוגעווַאב-טנגוי עשיצולח

 סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד ןוא 'יץולחה ,

 גנוטײדַאב יד ןפקאװעגסױא קרַאמש זיא "ץולחח ,, ןופ םקואוו ןטימ

 ןיא "ץולחה, ןופ (דקפמ) גנולייצ יד .ןעגנוגעוואב-םנגוי עשיצולח יד ןופ

 "םימ עטלייצעג 24,808 ןופ זא ,ןויװַאב טָאה 1089 ראורבעפ ןיא ןליױּפ

 ןופ ןעמוקעג ,טנעצַארּפ ס2 .ה .ד ,12,848 ןענעז "ץולחה , ןיא רעדילג

 רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא .(894 טייז) סעיצאזינַאגרָא-טנגוי עשיצולח

 ןיא לָאֹר עסיורג ַא טליּפשעג סעיצַאזינַאגרַא-טנגוי עשיצולח יד ןבָאה

 ,"ץולחה , ןופ גנולקיװטנַא ןוא סקואוו

 עשיצולח ענעדישראפ ןופ ןגיובנגער רעד זיא קיברַאפנדישרַאֿפ

 -קיווטנא רעייז ןופ ןגעוו יד ןענעז ןדישראפ ןוא םעיצאזינאגרָא-טננוי

 -ןטיוקס רענייר א ןופ ןבױהעגנָא טָאה ,לשמל ,"ריעצח רמושהח , רעד .גנול

 זיא ,רעקלעפ ענעדישרַאפ ייב ןעגנוגעוואב-ןטיוקס יד ַאלַא גנונעװַאב

 רעד ןרָאװעג ןוא םזילַאיצַאס ןקניל ןופ קנאדעג םוצ זיב ןעננַאגרעד

 ײמרַאּפרעטעברֿא רעקניל רעד ןופ רעטמעּפש ןוא יצרא ץובק ןופ רעיוב

 ץעשיאיײטרַאּפ סלַא ןבױהעגנָא טָאה ןלוּפ ןיא "טייחיירפ , יד .,ם"ּפמ

 "טנַא ריא ןיא רעמעּפש ןוא ,(.ם .צ) ןויצ ילץעופ יד ןופ גנוגעוואב-טנגוי

 ןריובעג זיא'ס סָאװ ןופ ,"ריעצה ץולחה , ןטימ טנגעגַאב ךיז גנולקיוו

 "ראפ רעד 1988 רעבמעטפעפ ןיא ץנערעפנַאק-דוחא רעד ףיוא ןרָאװעג

 ןניוצרעד טָאה סָאװ ,"ריעצה ץולחה-טייהיירפ, דנַאברַאֿפ רעטקינייא

 "-ןויצ ילעוּפ רעד וצ קימייצכיילג ןוא "ץולחה, םוצ רעדילגטימ ענייז

 דחואמח ץובק םוצ ןוא י"אּפמ רעד וצ ןוא רעדנעל-תולג יד ןיא גנונעװַאב

 ,לארשי ץרא ןיא

 -רַאנ ,ד .א ןופ .ג .א ,"הינודרוג  עיצַאזינַאגרַא-טננוי עשיצולח יד

 ריא ייב טָאה ,עיצילַאג ןוא ןלוּפ ןיא 1995 ןיא ןענאטשטנַא ,ןָאד

 יד ןכָארטשעגרעטנוא (1028 ביײהנָא) גרעבמעל ןיא ץנערעּפנַאק רעטשרע

 ןוא "ריעצה לעוּפה , םעד ןוא ריא ןשיווצ גנודניברַאפ עשיגָאלַאעדיא

 רעד וצ םירכח עריא ןגיוצרעד טָאה "הינודרוג , יד ."תודחאתה , רעד
 רעד ףיוא "תוצונקח רבח, ןטימ טקינייאראפ ךיז ןוא הצובק רעניילק

 ,1984 רַאונַאי ןיא דוד תמר ןיא גנוטַארַאב
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 ןענַאטשעג ךיױא זיא ץיצילַאגחרזמ ןיא "הינודרוג, וצ טנעָאנ

 טכַארטַאב ךיז ,"הינודרוג , וצ ץאזננעק ןיא ,רעבָא טָאה סָאװ ,"הילסוב,

 עריא ןגױצרעד טָאה יז ךיוא .דנַאברַאפ-טנגוי רעשיאיײטרַאּפ סלַא

 -רעד ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עדייב יד ."תוצובקח רבח, םוצ םירבח

 ןייז ךָאנ -- רעטעּפש ןוא "ריעצה לעוּפה ,, םוצ רעדילגטימ ערעייז ןגיוצ

 רעד וצ --- 1980 רַאונַאי ןיא "הדובעה תודחא , רעד טימ גנוקינייאראפ

 -ַאב ,(ײטרַאּפ-רעטעברַא עקידלארשי ץרא) לארשי ץרא ילעוּפ תגלפמ

 1998 ןיא ךיז טָאה "ריעצה יבכמ, רעד .י"אּפמ ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאק

 טרעטנענרעד שיגָאלָאעדיא ךיז ןוא "תוצובקה רבח, ןיא ןסָאלשעגנָא

 ."היגודרוג , רעד וצ

 -ַאב ַא םלַא טלייטעגסיוא רעטעּפש ךיז טָאה "ריעצה רמושח, ןופ

 עקיזָאד יד .(יצולח יפוצ רעונ) ח"צנ צ"הושה רעד גנוטכיר ערעדנוז

 ןכרוד טציטשעג ןוא דנַאלסור ןופ צ"הושה ןכרוד טריפעגנָא ,גנוטכיר

 תוקפס טקירדעגסיוא טָאה ,עיכעשט ןוא עטיל ,דנַאלטעל ןיא צ"הושה

 זיא סיר םענעּפָא ןַא וצ ."ריעצה רמושח, ןופ געוו ןשיגָאלָאעדיא ןיא

 ןיא צ"הושה ןופ ץנערעפנַאק-טלעװ רעט3 רעד ףיוא ןעמוקעג סע

 ,טייהרעדנימ יד .1950 רעבמעטּפעפ ןיא (עיקַאװָאלסָאכעשט) יקטורוו

 ןגעק ןעמיטש 41 טימ ןפרָאװעגּפָא ןרָאװעג ןענעז ןגָאלשרָאפ סנעמעוו

 -ינייארַאפ עשיטילָאּפ יד וצ גנואיצַאב עווימיזָאּפ ַא טגנַאלרַאפ טָאה ,8

 -עי ןיא) טפַאשרעטעברַא רעקידלארשי ץרא רעד ןופ ןצנעדנעט-סגנוק

 -ץווַאב רעשיצובק רעד ןיא ןוא (י"אּפמ יד ןענַאטשטנַא זיא רָאי םענ

 .,,ח"צניצ"הושה םעד ךרוד ןּפַאשעג ,םיצובק יד .(דחואמה ץובק) גנוג

 םלַא 1927 ןיא טעדנירגעג ,דהואמה ץובק ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה

 ץובק ןיא טשינ ןוא ,1923 ןיא טעדנירגעג דורח ןיע ץובק ןופ ךשמה

 עג ,"ריעצה רמושח , ןופ םיצובק יד ןופ גנוקיניײארַאֿפ יד --- יצרא

 ,1927 לירּפַא ןיא הפיח ןיא טעדנירג

 -רַאפ .א .א "םינובה , יד קיטעט ןעוועג ןענעז עּפָארייא-ברעמ ןיא

 "ריעצה יבכמ ,, רעד ,עיכעשט ןיא "ןבל תלכת, ,דנַאלשטיײד ןיא ןדנַאב

 רעד "ץולחה , ןיא ןסָאלשעגנָא ךיוא ךיז טָאה דנַאלשטיײד ןיא .ַא .א

 רעד ,םנעדָאר ץובק ןופ רעיוב יד ,(ד"חב) "םייתד םיצולח תירב,

 עינעמור ןיא .י"א ןיא "יחרזמה לץוּפח , ןופ םיצובק יד ןופ רעטשרע
 | ."יבכמ , ןוא "היסירוב , טקריוועג ןבָאה

 -ַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדנַאברַאֿפ-מנגוי עטנכערעגסיוא יד רעסיוא

 ןבָאה ,גנונעוַאב-רעמעברַא רעקיד-י"א רעד ןופ ליימ ַא םלֵא טכַארטמ



 409 ןעגנוגעוואב-טגגוי עשיצולח  הילע עטפניפ יד

 -טנגוי ענעגייא ערעייז טלעטשענגפיוא ןטסינויצ עניימעגלא יד ךיוא

 טרעטנענרעד ךיז גנולקיוומנא רעייז ןופ ףיול ןיא ןבָאה סָאװ ,ןדנַאברַאפ

 רעד ןעוועג זיא ייז ןשיווצ עטסקיטכיוו יד .הנחמ רעשיצולח רעד וצ

 "עװַאב-טלעוו ַא סלַא 1992 ןיא ןענַאטשטנַא זיא סָאװ ,"ינויצה רעונה,

 ןבָאה סָאװ ענעסקאוורעד יד ,רעדנעל ליפ ןיא ןעגנוגײװצּפָא טימ גנוג

 ינויצה ץולחה , ןיא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה הילע רעייז וצ טיירגעג ךיז

 ןענַאטשטנַא ןענעז 1954 ןיא גנוטלַאּפש רעד ךָאנ ,(299 טייז) "יללכה

 -ָארּפרעמ רעד : ןטסינויצ עניימעגלַא יד ןופ ןרענַאל ערעדנוזַאב ייווצ

 לא ןופ גנוקיניײארַאפ-טלעוװ, יד ןפַאשעג טָאה סָאװ ,לגילפ רעוויסערג

 -עביא יד ןוא ןטסינויצ 'א ענעפורעגױזַא יד רעדָא ,"ןטסינויצ עניימעג

 .ןטסינויצ 'ב יד -- "ןטסינויצ ענײמעגלַא ןופ דנַאברַאֿפ, םעד עקיר

 ערעדנוזַאב ייווצ ןיא טליימעצ ךיז טָאה "ינויצה רעונה, רעד ךיוא

 םירבח ענייז ןפורעג טָאה סָאװ ,"'א ינויצה רעונה, רעד --- ןדנַאברַאפ

 יד ןפַאשעג ייז ןבָאה 1995 ןיא) תורדתסח רעד ןיא ןײנוצניײרַא י"א ןיא

 ינויצח רעונה , רעד ןוא ; (תורדתסה רעד ןיא "ינויצח דבועה , עיצקארפ

 םירבח ענייז ןוא תורדתסח רעד ןיא ןייג טלָאװעג טשינ טָאה סָאװ ,י'ב

 ,"םייללכה םינויצה םידבועה ןוגרא , ןרעדנוזַאב םעד ןפאשעג ןבָאה י"א ןיא

 ."אביקע, דנַאברַאפ רעד טלקיוומנא לענש ךיז טָאה עיצילַאנ ןיא

 ,םזינויצ םעניימעגלא ןופ םיוש ןפיוא ןריובעג ,דנַאברַאפ רעקיזָאד רעד

 "אביקע , יד .םזיצולח ןופ גנוטכיר רעד ןיא טלקיװטנַא ךיז רעטעּפש טָאה

 גנוקינייארַאפ ריא ךָאנ .עיצילַאנברעמ ןיא רעטנעצ ריא טאהעג טָאה

 עקראטש ַא ןרָאװעג יז זיא עיצילַאגחרזמ ןיא "ירבעה רעונח, םעד טימ

 .( עיצילַאג ןופ ןליימ עדייב ןיא עיצַאזינַאגרָא

 "וצ ןבָאה ןעגנונעווַאב-טננוי עשיצולח עטנכערעגסיוא ַאד עלַא יד

 עג ןבָאה ייז ןוא רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ הנחמ א טעדליבעג ןעמאז

 רעשיצולח ןוא רעשיטסינויצ רעד ןיא לָאר עדנעדײשטנַא ןַא טליּפש

 ,תומחלמיטלעוו עדייכ ןשיווצ ןרָאי יד ןיא גנוגעווַאב

 ןשירעמונ ןגעוו ןרעפיצ עכעלטע ןבעגוצנָא ָאד זיא טנַאסערעטניא

 ערעייז ךרוד ןבעגעגנָא ןרָאװעג ןענעז יז יו ,סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ חוכ

 ייצ יד .סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט20 םוצ טםכירַאב ןיא ןדנַאברַאפ-טלעוװ

 ,1956 ףוס ףיוא ךיז ןעיצַאב ןרעפ

 10,000 "ה"צנ ריעצה רמושה 60:000;  "ריעצה רמושה , רעד

 יב קלח ,תילארשי ץראה םילעוּפה תעונת ,יקסבלסרב .מ (4
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 -יוא) "ריעצה ץולחח, ; 40:000 (טייהיירפ) "רורד , ; דנַאלסור רעסיוא

 ינויצה רעונה , ; 84,000 "הינודרונ , ; 18.000 (טכיש רערעטלע רעד רעס

 .80.000 "אביקע, ; 20,000 "'ב ינויצה רעונה, ; 85.000 "'א

 ,"יחרזמ , ןופ גנוגעוַאב עשיצולח יד ,"יחרזמה ץולחה , רעד ךיוא

 ,(298 ןוא 188 ןטייז) רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ןסקָאװעצ לענש ךיז זיא

 יד ,ןטסינַאיזיװער יד טאהעג ךיוא ןבָאה ןדנַאברַאפ-טנגוי עשיצולה

 .סעיצאזינַאגרָא ערעדנַא ןוא "לארשי תדונא , עזעיגילער-םערטסקע

 ןשיווצ לגנארעג א טריפענ טייצ עגנַאל ַא ךיז טָאה "ץולחה, ןיא

 -עג ןענעז רעגערט סנעמעוו ,עשיטסימָאנָאמױא יד :ןצנעדנעטמ ייווצ

 -ָאטיוא-טשינ יד ןוא ,"הינודרוג , ןוא "ריעצח רמושח, רעד רקיעב ןעוו

 ןיא ןעוועג ןענעז'ס רעייטשרָאפ סנעמעוו ,ןדנַאברַאפ-טנגוי עשיטסימָאנ

 -ימסימָאנָאטיױא יד ,(טייחיירפ) "רורד, ןוא "ריעצה ץולחה , רעד ןלױּפ

 -ַאב וצ םַאר ַא זיולב "ץולחה , ןיא ןעזעג ןבָאה ןדנַאברַאפ-טנגוי עש

 -רעד יד ,םירנוב ערעייז ןופ ןסערעטניא-הילע ןוא -הרשכח יד ןקידירפ

 ךרוד טריפעגכרוד גנוסַאפפיוא רעייז טיול רעבָא טרעוו טעברַא-סגנואיצ

 -.טשינ יד ןופ הנעט-טּפיױה יד ,ןדנַאברַאפ-טנגוי עדנעכערּפשטנַא יד

 טרעוװשַאב "ץולחח , םוצ גנַאנוצ אזַא זא ,ןעוועג זיא ןטסימַאנַאטױא

 -רָאױסאמ א ןרעוו טשינ םיא טזָאל ןוא "ץולחה , ןופ סקואוו םעד

 םתפ יד ןעיצרעד לָאזס רעוו ענַארפ יד ןפָא טביילב סע ;ץעיצַאזינַאג

 -םנגוי יד ןופ טשינ "ץולחח, ןופ ףינס ןיא ןיירַא ןעמוק סָאװ ,םיצולח

 ,טָאה רעדנעל .א .א ץעטיל ,ןלױּפ ןיא "ץולחח, רעד .סעיצַאזינַאגרָא

 -טננוי םענענייא ןייז ןפאשעג ,עגַארפ רעד ףיוא רעפטנע ןַא קידנכוז

 יד וצ ץאזננעק ןיא טָאה צ"החה רעד ."ריעצה ץולחה , םעד ,דנַאברַאפ

 עטירד , 8 ןבָאה ףיוא ןעוועג רתוומ ןדנַאברַאפ-טנגוי עשיטסימָאנָאטױא
 -נײרַא רָאנ ,ץיצַאזינַאנרָא רעד טימ ןריפוצנָא ענעסקאוורעד ןופ "טכיש

 -םיוא ןצנַאגניא טרָאד ךיז ןלָאז ייז ,"ץולחה, ןיא םירגוב ענייז טקישעג

 ןופ רעריפ יד .הרשכה ץובק ןיא רעטעּפש ןוא ףינס ןיא רעירפ -- ןבעל

 .ננלעטש עקיזָאד יד טציטשעג ןבָאה דחואמח ץיובק

 םורַא טריּפורג גנולעמש רעד ןופ רעגנעהנָא יד ךיז ןבָאה ןליוּפ ןיא

 ילעוּפ ןופ םירבח יד ךיז םורַא טקיניײארַאפ טָאה סָאװ ,"יללכ שוג,

 עסיורג יד ןוא "טייהיירפ , ןופ ןוא "ריעצח ץולחח, ןופ ,(.ם .צ) ןויצ

 ץולחה , רעד ךיז טָאה עיצילַאג-חרזמ ןיא .םיצולח םתס יד ןופ טייהרעמ
 וצ קעווצ ןטימ "ריעצה רמושה ,, ןכרוד ןּפַאשעג לעניגירָא -- "ריעצה

 צ"הושה ןיא ןסָאגעגנירַא רעמעּפש ךיז -- טנגויײרעטעברַא יד ןקריווװַאב
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 "עג רָאנ טרָאד ןענעז םזימָאנַאטיױא-טשינ ןופ רענערט רעד ,(246 .ז)

 ,(מייחיירפ) "רורד , ןופ ןּפורג יד ןבילב

 -םיוא םוצ ןעמוקעג זיא ןעגנולעטש עדייב יד ןשיווצ לגנַארעג רעד

 ינָאק-טלעװ עטירד יד ."ץולחח, ןופ ןצנערעּפנַאק-טלעװ יד ףיוא קורד

 ןופ גנואיײטשטנַא יד טסירגַאב טָאה (1926 ץרעמ ,גיצנאד ןיא) ץנערעפ

 רעיירטעג, רעד םלַא טנכיײצַאב ןרָאװעג זיא רע ןוא "ריעצח ץולחח,

 ןופ רעצעזרַאפ רעד ןוא ליימ רעשינַאנרָא ןייז ,"ץולחח , ןופ רעדורב

 ."דנַאל ןיא טּפַאשלעזעג-סטעברַא יד ןלעטשפיוא םייב לָאר רעשיצולח ןייז

 "רַאפ וצ ךיז ןדנַאברַאפ-טנגוי עשיצולח עלַא ןפורעג טָאה ץנערעפנַאק יד

 ןוא "ץולחה, ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד טלעמשענטסעפ טָאה יז ,ןקיניײא

 יד ףיוא ץעימָאנַאטױא צ"הושה םעד טרעכיזרַאֿפ ןוא "ריעצח רמושהח,

 ."ץולחח, ןופ םַאר ןיא הילע ןוא חרשכח ,גנואיצרעד ןופ ןטיבעג

 ןופ םירגוב יד ןופ גנַאגרעביא רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה 1928 ףוס

 טיול .ןסולשַאב עטנַאמרעדנבוא יד ןופ טסייג ןיא ,"ץולחח, ןיא צ"הושה

 צ"הושה ןופ טעברַא-חרשכה עצנַאג יד זיא ךַאמּפָא םענעסָאלשעג םעד

 טלעטשעגּפָא טָאה "רמושה ןרק, רעד ;"ץולחה , זכרמ םוצ רעכירַא

 טפרַאדעג טָאה "ץולחהח , ןופ טעשזדוכ-סגנואיצרעד רעד ; טייקימעט ןייז

 ןשיווצ "ץולחח, ןופ טייקימץשט רענײמעגלַא רַאפ 405, : טליימעצ ןרעוו

 ןשיוצ לענָאיצרַאּפָארּפ טלײטרַאפ ןרעוו טפראדעג טָאה 605 ןוא טנגוי

 -"ץולחה , טשינ ןריטסיזקע סע ואוו טרָאד ,ןדנַאברַאפ-טנגוי עשיצולח יד

 ןופ ףינס ןקיטרָא םעד טעדליבעג צ"הושה ןופ םיצולח יד ןבָאה ,םיפינס

 ,1950 רעבָאטקַא ןיא ,ןילרעב ןיא ץנערעפנַאק-טלעװ עמ4 יד ,(' "ץולחח;

 ."הינודרוג, ףיוא ךיוא ךַאמּפָא םעד טרעטיירבעגסיױא טָאה

 טייהרעמ רעניילק 8 םימ זיא ץנערעֿפנַאק-טלעװ רעט4 רעד ףיוא

 רעקידרעירפ רעד ןופ םולשַאכ רעד טּפַאשעגּפָא ןרָאװעג (49 ןגעק 81)

 -גודניברַאֿפ עלענָאיצַאזינַאגרָא ערעדנוזאב יד ןנעוו ץנערעּפנַאק-טלעװ

 -עגטסעפ טָאה ץנערעּפנַאק יד ."ריעצה ץולחח, ןטימ "ץולחח, ןופ ןעג

 עשיצולח עשירעיצרעד עלַא ןופ ןטכילפ ןוא טכער עכיילג יד טלעטש

 .םעיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 ןיא) ןלױּפ ןיא "ריעצה ץולחה, ןופ ץנערעפנַאקידנַאל עטייווצ יד

 םולשַאב ןקיזָאד ןגעק טריטסעטַָארּפ טָאה (עװעשטאמָאד ןיא 1981 יַאמ

 םירבח ענייז ןעיצרעד רעטייוו טעוו צ"חחה רעד זַא טרעלקרעד ןוא

 .1928 רעבמעצעד 31 ,61 "רדיתצה, (2
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 םירגוב ןופ טכיש ענעגייא ןייק ןפַאש טשינ טעוו ,"ץולחח, םוצ טקעריד

 תודוסי-סטייהנייא יד ןופ גנוקרַאטשרַאפ רעד רַאפ ןפמעק רעטייוו רָאנ

 ןרַאפ תוירחא ןופ טסייג ןיא םירגוב ענייז ןעיצרעד ןוא ,"ץולחח, ןופ

 ,' "ץולחה,

 -ָאד םוצ גנולעטש ןייז טקירדעגסיוא טָאה ןלוּפ ןיא "ץולחה, רעד

 לירּפַא ןיא ץנערעפנַאק רעט6 רעד וצ ןלַאװ יד ךרוד לגנַארעג ןקיז

 -נָא יד ןוא ןעמיטש לטירד ייווצ ןעמוקַאב טָאה "יללכ שוג, רעד ,4
 עטצעל יד ןופ קורד ןרעטנוא .למירד ןייא --- םזימָאנָאטױא ןופ רעגנעה
 .ץנערעּפנָאק יד טגײלעגּפָא תורדתפח רעד ןופ לעוּפה דעו רעד טָאה

 -- ןימרעט ןטנַאלּפעג ןטייווצ םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ טשינ ךיוא זיא יז
 ,1999 יַאמ ןיא

 לָאצ א ןיירא ןעמוק "ןעגנוגעוואב-טנגוי עשיצולח יד, לטיּפַאק ןיא

 .לגנַארעג ןקיזָאד ןופ גנַאלקּפָא ןא ןרעה רימ עכלעוו ןיא ,ןעלקיטרא
 ינַאגרָא ערעדנוזַאב יד ןופ חוכ רעד טלגיּפשעגּפָא ךיוא טרעוו טרָאד
 ,ףינס ןופ ,"ץולחח, ןופ יוב ןופ ןעמעלבָארּפ יד ףיוא קוק רעייז ,סעיצַאז
 -עווַאב-טנגוי יד טימ "ץולחח, ןופ גנודניברַאפ יד ןוא הרשכח רעד ןופ
 .ןעגנוג

 -ינייארַאפ ריא זיב "טייחיירפ , ןופ גנולקיוטמנַא עשיגָאלָאעדיא יד
 טרעדלישעג טרעוו ,1938 רעבמעטּפעפ ןיא ,"ריעצה ץולחה, טימ גנוק
 -קיוטנַא רעד .807--13 ןטייז ףיוא ןעלקיטרַא ןוא סעיצולָאזער יד ןיא
 ,813---98 ןטייז ףיוא ןעלקיטרַא לָאצ ַא ןיא "ריעצה ץולחח, ןופ געוו-סגנול
 טרעדליש גירק םעד ברע דנַאברַאפ ןטקינײארַאפ ןופ גנולקיװטנַא יד
 ,888 טייז ףיוא לקיטרַא ןייז ןיא סילרעּפ .י

 -עפ רעד ןופ לקיטרַא ןדנצנעלג א טימ גנולײטּפָא יד ןענעפע רימ
 תולג ןיא םנגוי רעשידיא רעד ןגעוו ה"ע ןָאסלענעצַאק לרעכ ןופ רעד
 "דבועה רעונה, ןופ הצעומ רעד ףיוא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ עדער ַא --
 א ךָאנ עטלמַאזעגנָא ןקורדנייא יד ןופ טנורג ןפיוא ,1994 ןיא י"א ןיא
 ,ןלױּפ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש יד רעביא העיסנ רערעגננעל

 ,1931 ינוי } ,118 "דיתצה; (3



 502 ןעגנוגעוואב-טנגוי עשיצולח : הילע עטפניפ יד

 ואס ל ענע צ ַא ק .ב

 תולג ןץיא טנגוי עשידיא יד

 (19354 ןיא לארשי ץרא ןיא "דבועה רעונה, ופ הצעומ רעד ףיוא טַארעּפער)

 עסיורג יד ןיא : רעטרע ענעדישרַאפ ןיא טנגוי עשידיא יד ןעזעג בָאה ךיא
 ןיא ןוא ןלוש"סקלָאפ ןיא ,רעפרעד ענעפרָאװרַאֿפ ןוא ךעלטעטש ןיא ,טעטש
 ןוא סעיצַאזינַאגרָא טנגוי ןיא ,רעצעלפ קרַאמ ןיא ןוא םירדח ןיא ,סעיזַאנמיג

 "הרשכה ןיא ;טריזינַאגרָא טשינ ןוא ןזָאלרַאפ זיא יז ואו רעטרע ןיא ךיוא
 ,ןלוש"ךַאפ ןיא ןוא םיצוביק ,רעצעלּפ

 טיונ -- לכ םדוק .טנגוי עקיזָאד יד טגָאמרַאפ ןכירטש עמַאזניימעג ךס ַא
 יוװ זיא טייקמערָא --- "לארשיל אתוינע האי , 4 ל"זח רמאמ א ָאד זיא'ס ,תוקחד ןוא
 ַא רעבָא זיא'ס ,ןטסָאמעגנָא טשינ רעדָא ןטסָאמעגנָא ,ןדיא רַאפ ןטסָאמעגנָא
 .לּפַאטש ןטסקירעדינ ןפיוא טנגוי יד טייטש טקנוּפדנַאטש ןלעירעטַאמ ןופ : טקַאּפ

 טנגוי עקידנטעברַא יד זַא ,טכודעגסיוא רימ ךיז טָאה קירוצ רָאי עכעלטע טימ
 קוק ךיא ןעװ רעבָא ,תוקחד רערעטיב ַא ןופ םעלק ןיא ךיז טניפעג י"א ןיא

 ,קורדנייא םעד ךיא בָאה -- השכלה ,רעמינּפ ערעייא ףיוא ,ךייא ףיוא טציא
 םעד ןיא טנגוי רעד ןופ בצמ םעד וצ ךעלנע טשינ ירמגל זיא בצמ רעייא זַא

 עכעלטנגוי ןעייטש ריִמ רַאפ זַא ,ןטכַארט וצ ןָא ביוה ךיא .רעדנעל-תולג בור
 ןוא טיוג רעקידארומ רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא ,"סעיגעליווירּפ ערעדנוזַאב, טימ
 ַא רָאג זיא דישרעטנוא רעד .םיכֹושי עשידיא עלַא ןיא טפייפ סָאװ ,תולד
 .רעסיורג

 עטלייצעג טקיטפעשַאב ןענעז רעדָא ,זָאלסטעברַא ןענעז ןרעטלע בור'ס
 רעמיצ ןייא ןיא ןעז וצ ןעמוקעגסיױוא ריִמ ןיא טּפָא רעייז .שדוח ןיא געט

 ןוא ,טעקַאג ןוא סעװרָאב : רעדניק 877 טימ החּפשִמ ַא --- עגָאלדָאּפ ַא ןָא --
 החּפשמ עצנַאג יד ךיז טקַאּפ טכַאנײב .,לפָאטרַאק = ןײּפש עקיצנייא רעייז

 ,ןטעב ייווצ ןיא ןיירַא
 -ײּפשַאב ןיא לגנַאמ ןיא רָאנ טשינ ּפָא ךיז טלגיּפש טיוג עלעירעטַאמ יד

 עשידיא בור'ס .גנואיצרעד ןיא לגנַאמ ןיא ךיוא רָאנ ,הריד ןוא השבלה ,גנוז
 ץיּפש ןפיוא טשינ ןליפַא ,גנואיצרעד עשידיא םוש ןייק טשינ ןעמוקַאב רעדניק
 ןביולרעד טשינ ךיז ןענָאק סָאװ ,םיבושי ןוא ךעלטעטש ןעזעג בָאה'כ .רעסעמ

 טיג גנוריגער יד סָאװ ,גנואיצרעד יד .רערעל ןשיאטרבעה א ןעגנערבוצּפָארַא
 טקרעמַאב ךיא בָאה עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא .עשידיא ןייק טשיִנ זיא ,טסיזמוא
 ֹוליפֲא ןוא עשינעמור ,עשירַאגנוא ,עשיכעשט ןיא ןענרעל סָאװ רעדניק עשידיא
 םענעבעגעג םעד ןיא טשרעה סָאװ העּפשה רעד טיול ץלַא ,ןטלַאטשנָא עשיסור
 ןלעטשרָאפ ךיז טנָאק ריא .ןסולפנייא ןוא ןכַארּפש ןופ שימעג ַא זיא'ס ,ןָאיַאר
 טשינ ןענָאק סָאװ ,עכעלטנגוי יד טָא ןופ ָאווינ-רוטלוק רעד ןקוקסיוא טעװ יו
 "תיב יד ןבילבעג ייז זיא טייקשידיא ןופ ןוא ,ןלַאוװק עטלַא טרעזנוא ןופ ןּפעש
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 גנודליב ןוא ?טייקיטכילק עצנַאג יד ןוא ,בוטש ןיא טײקמערָא יד ןוא תסנכה

 ,ןלַאװוק עדמערפ ךרוד ייז ןסינעג

 ,רעדניק עשידיא 30,000 םומיסקַאמ רימ ןבָאה ןליוּפ יו דנַאל ַאזַא ןיא

 עשיטסישידיא יד ןיא 20,000 רשפא ,לוש רעשיאערבעה ַא ןיא ןענרעל סָאװ
 ןלוש עשיליוּפ ןיא ןגיוצרעד ןרעוו (!טנזיוט טרעדנוה ייווצ) 200,00 ןוא ,ןלוש
 טשינ ייז טעװ סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ רעגריב ןייז וצ ייז ןעיצרעד ןלוש עקיזָאד יד

 ןעמוק בור'ס ,ןטנַאלימיסַא ןופ אקווד טשינ רעדניק דָארג ןענעז סָאד ןוא .ןלעוו
 -ַארט ןוא םיגהנמ עשידיא ּפָא ןטיה סָאװ ,עמַאמ-עטַאט עשיטקָאדָאטרָא ןופ ייז
 עלעיצעּפס ַא טעדנירגעג טָאה ןוא קנַאדעג ןפיוא ןלַאפעג זיא גנוריגער יד .סעיציד

 .רערעל עשידיא ןָא ןטרָאד טמענ'מ .תבש ןסָאלשעג זיא סָאװ לוש עשיליופ
 ןרידיווקיל ןָא ןעמ טביוה ,ןלוש יד וצ ֹוצ ךיז ןעניואוועג רעדניק עשידיא יד ןעוו
 טפרַאד סָאװ וצ; :טגָאז ןעמ ןוא ,רערעל עשידיא יד ןופ ןרעוו רוטּפ ןוא ןסַאלק

 ןקיטנעצָארּפ-טרעדנוה ַא ןיא ןײגרעבירַא טלָאז ריא זַא ,רעסעב ? לוש ןימ ַאזַא ריא
 דומלת ַא ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז ךיא בָאה טרָא ןייא ןיא .?טלַאטשנַא ןשילױּפ

 ןעלקָאש ןוא תואיּפ עגנַאל טימ ךעלהמלש ןוא ךעלהשמ ןציז'ס ואוו ,חרות

 -- גָאט ַא העש ןייא -- דומיל רעקיזָאד רעד :י"שר טימ שמוח רעביא ךיז
 רעשייוג רעד ןיא ןענרעל גָאט ןצנַאג ַא ךָאנ זיא סָאד .שירָאטַאגילבָא טשינ זיא
 .ןעמוקַאב ייז סָאװ השורי עשידיא עצנַאג יד זיא סָאד ,לוש

 ,לסיב ןקיזָאד ןופ וליפַא טשינ ןסינעג רעדניק עשידיא בור'ס רעבָא
 טרעדליש סָאװ ,םליפ רעד -- "ןבעל םוצ געוו םעד; ןעזעג ריא טָאה רעכיז
 םורַא ךיז ןרעדנָאלש ןּפיט עשידיא ענױזַא .דניק עשיסור עטזָאלרָאװרַאפ סָאד

 -ָאניק רעד ןוא רעטכיד רעד ָאטשינ זיא'ס רעבָא ,טלעו רעד רעביא ךס ַא
 ,לזמ ןייק טשינ ןבָאה רימ  .ייז ןיא ןריסערעטניארַאפ ךיז לָאז סָאװ רָאטקעריד
 ןופ ןדייל יד טימ רימ ןליפ םורַא ױזַא .החלצה עסיורג ַא טָאה ףיקת רעד רָאנ
 רַאֿפ טגרָאז סָאװ גנוריגער ַא רע טָאה ,לכה תולככ ירחא סָאװ ,לגניא ןשיסור
 בָאה'כ .ןגרָאז לָא'ס רעוו ָאטשינ זיא רעדניק עשידיא יד רַאפ רעבָא ,םיא

 סָאװ ןרענָאיצולָאװער ,ןטסילַאעדיא ,םינקסע עכעלטפַאשלעזעג ןפָארטעג טשינ
 ,רעדניק-ןסַאג ןשידיא טעטש עסיורג ןיא ןעזעג בָאה'כ .ייז טימ ןבעגּפָא ךיז ןלָאז
 ךיז ןרעגלַאװ ייז ;בוט-םוי ןוא תבש ןופ םעט םעד טכוזרַאפ טשינ ןבָאה סָאװ
 םיא ןבָאה לָאמַא ?םיא ריא טנעק יצ -- קרַאמ רעשידיא רעד .קרַאמ ןפיוא
 תרכומ האל; :רודגיבא ןב ןבירשעג טָאה'ס .רעביירש עשיאערבעה ןעגנוזַאב
 ןײרַא טשינ זיא סָאװ ,עמעָאּפ ַא ןיא קילַאיב טרעדלישעג םיא טָאה'ס ,"םיגד
 :ףוצרּפ ןשידיא ןייז ןריולרַאפ טָאה -- קרַאמ רעד טָא .ןטפירש ענייז ןיא
 םורַא ךיז ןרעגלַאװ ןטרָאד טָא .בוט-םוי ןוא תבש טלדנַאוו'מ ןוא טלדנַאה'מ

 ,ךעלגניא עשידיא
 ,ןלַאקָאל ענייז רע טָאה --- לגניא רעקידלזמ רעמ ,רעכעלקילג ַא טפערוט ןוא

 ,עכעלטנגוי יד ןענעז סָאד ,לארשי ץרא :גנונפָאה ַא טָאה רע ,עיצַאזינַאגרָא ןייז
 יז ןבָאה לוש רעד ןבענ סָאװ רעדָא ,לוש רעשיאערבעה ַא ןיא ןענרעל סָאװ

 ערעיירפ ַא ךיז רַאפ ןפַאשעג ןבָאה ייז ןכלעוו ןיא ,ןייארַאפ רעייז ןענופעג
 ,טייקכעליירפ ,דיירפ טשרעה ןזיירק עקיזָאד יד ןיא .ערעכעלמיטסקלָאפ ַא ,הביבס
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 ןרָאװעג ןסעגרַאפ יװ טעמכ ןענעז --- טיײקיזָאלטניזסיױא יד ,בוטש ןיא טיונ יד
 יד ןיא ךיוא רעבָא .הביסמ רעשירבח ןוא ץנאט ,דיל ,גנַאזעג םעד קנַאד ַא

 דימת טשינ .גנע זיא'ס .ןעלקניוו עלַא ןיא תולד רעד טפייפ ןלַאקָאל עקיזָאד
 "ץולחה; ןופ ףינס ַא טכוװעג בָאה'כ ןעוו לָאמ ליפ ,גנוטכױלַאב ןַארַאפ זיא

 םענעזָאלעגּפָאקיצומש ַא טקרעמַאב בָאה'כ ןוא עיצַאזינַאגרָא-טננוי ַא רעדָא
 ,ןעניפעג ייז ןעמ ןָאק ָאד טָא זַא ,קהבומ ןמיס א רימ ראפ ןעוועג סע זיא --- ףיוה
 רעדָא רערעל ַא ןופ ףליה רעד ןָא ,קעטָאילביב ַא ןָא עכעלטנגוי עפורג ַא זיא'ס

 סָאד --- רוטַארעטיל רעטסַאּפעגוצ רעטכייל ַא ןָא ,גגוטייצ ַא ןָא ,רָאטקורטסניא

 ,טעיצאזינַאגרָא טנגוי בור םעד ןופ בצמ רעד זיא
 עסיורג רָאג ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש רעדנעל-תולג יד ןיא טנגוי רעזנוא

 סָאװ ןרעפיצ יד .ךעלגעטינגָאט סױרַא ןצָארּפש סעיצַאזינַאגרָא עיינ ,הנחמ
 ןבירטעגרעביא ןייז טשינרָאג טעוו'ס .,רדסכ ךיז ןרעדנע ,טַארוקַא טשינ ןענעז
 "ץולחה; םעד םורַא ךיז ןריּפורג סָאװ ,עכעלטנגוי יד ןצַאשּפָא ןלעוװ רימ ביוא

 טריזינַאגרָא טשינ זיא סָאװ טננוי יד .טנזיוט 200 ןיא ,"תורדתסה, רעד ןוא
 ייב ךיוא רשפא ןפערטַאב -- לארשי ץרא ןייק ךיוא טבערטש רעבָא זנוא ךרוד

 "ןסָאמ ַאזַא טַאהעג טשינ לָאמנייק ךָאנ טָאה םוזינויצ .רעמ רעדָא טנזיוט 100 ַא
 יד רעבָא ,לארשי ץרא וצ טרַאג ןוא טצכעל סָאװ ,עכעלטנגוי ןופ גנוגעװַאב
 ,גנורעטילּפשעצ -- טסייה סָאװ הלחמ ַא טימ טּפָארטשעג זיא גנוגעװַאב עקיזָאד

 רמושה, ? סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עלַא ןענעכערוצסיוא דנַאטשמוא סע זיא רעוו
 ץולחה, ,(יצולח יפוצ רעונ ןוא יצרא ץוביק :ןעמענ ליווצ גָאט וצ טנייה) "ריעצה
 יו ,טנגוי רעשיטסינויצ םתס א ןופ םינוגריא ,"הינודרוג , ,"רורד; ,"ריעצה
 הרות, טנגוי עשיטסילַאיצַאסיזעיגילער ,ינויצי"ללכ ץולחה ;?אביקע,  ,"הוחא;
 "סױרַא ןענעז סָאװ) "לארשי תנומא ילעוּפ , ןוא ?לארשי תדוגא ילעוּפ, ,"הדובעו
 ןעּפעשטוצ לעוװ ךיא ביוא ןשודיח טשינ ךייא סע לָאז ,(לארשי תדוגא ןופ ןטָארטעג

 ףרַאװ ךיא ןעו .(*ר"תיב םעד ךיוא טנגוי רעשירַאטעלָארּפ-שיצולח רעד וצ
 ךיא עז ,המשנ רעייז ןיא קילב א ביג ךיא ןוא םרָאפינוא םעד ייז ןופ ּפָארַא
 רעטקַארַאכ םעד קידנענעק .טנגוי רעזנוא ןוא ייז ןשיווצ דישרעטנוא ןייק טשינ
 -- אפוג ייז ןוא זנוא ןעגנערב ייז סָאװ ,ןתוינערופ יד ןוא גנואיצרעד רעייז ןופ
 עקידנטעברַא ןַא ייז ןענעז גָאט וצ טנייה זַא ,טקַאפ םעד ןסעגרַאפ טשינ ךיא ןָאק
 ,תובשיתה ןוא טעברַא ,הילע ןיא געוו ריא טעז סָאװ ,טנגוי עקידנרידוטש רעדָא
 -סקלָאפ עלַא ןופ ךָאי רעד טגיל טנגוי רעשיצולח רעד ןופ ןעלסקַא יד ףיוא

 ןוא תולד רעקיטסייג -- זיא קהבומ ןמיס ריא רעבָא ,הלואג-סקלָאפ ןוא ןדייל

 ,גנורעטילּפשעצ עסיורג

 ריא ,טעברַא ריא :רערעדנַא ןַא זיא בצִמ רעייא ,ךעלקילג טנעז ריא

 "רעק ןייא ןיא טריזינַאגרָא ךייא טָאה תורדתסה ייז ןוא ןכַאפ עיינ טברעוורעד
 טנגוי יד רָאנ טשינ :קידמיואמ בצמ רעד זיא תולג ןיא רעבָא ,טפַאשרעּפ
 -קורטסניא עשירעצעה ,עכעלטנייפ זנוא ןופ העּפשה רעד רעטנוא ךיז טניפעג סָאװ
 ןצנַאלפ ןוא רעכערב-קיירטש רַאפ שיילפ-ןענַאנַאק ריא ןופ וצ ןטיירג סָאװ ,ןרָאט

 וצ טייטש ,טפנוקוצ ןוא לרוג ,טעברַא ןיא םירבח ערעייז וצ האנש ןייא ריא ןיא

 ,טננוי עשיטסינָאיזיװשר --- רודלּפמורת תירב (*
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 וצ זיא געוו רעייז זַא ,ןסייוו סָאװ ,ענעי ךיוא ןוליפַא רָאנ ,עטדמערפרַאפ ַא זנוא
 ןענעז רשפא .טרעטילּפשעצ ןענעז ייז ךיוא --- לארשי ץרא ןיא תורדתסה רעד

 רעבָא ,סעיצַאזינַאגרָא עקיטרַאנדישרַאפ יד ןיא םישודיח ,םיטרּפ עקיטכיוו ןַארַאפ
 רעצנַאג רעד ןופ ללכה ןינק רעד ןרעוװ לָאז שודיח רעד זַא .טשינ ןגרָאז ייז
 יד ןופ םוטנגייא עטַאוירּפ סָאד טביילב סע זַא ,גונעג זיא ייז רַאפ ,גנוגעוװַאב
 ,םישדחמ

 טקעלּפטנַא רעדנעל-תולג יד ןיא ערעזנוא טנגוי יד ? אצוי לעוּפ רעד זיא סָאװ
 לָאז רעכעלטנגוי רעד טָאטשנָא .ןטייקיאעפ עלעיצנעטָאּפ עריא עלַא טשינ
 סָאמ עסיורג יד ןענעקרעד לָאז רע זַא ,םירבח ענעטקַאװרעד טָאה רע זַא ,ןסיוו
 רע םיא ןעמ טנרעל ,רעדירב ןוא רעדירב ןשיװצ תוירחא רעוויטקעלָאק ןופ
 טרָאװ ןטימ וטסירגַאב ? רדח *ןיימ , וצ טַארוקַא וטסרעהעג : רבח ןייז ןגערפ לָאז
 יד ןשיװצ דישרעטנוא םעד ריא טסייו יצ ?"הלע, רעדָא "םשגה, ,"קזח;,
 רעשיצולח רעד לסיפ ַא טלעטשעגרעטנוא טָאה לווייט רעד ?ןןפירגַאב עקיזָאד
 חטש ןפיוא ,ןבעל ריא ןופ לרוג ןצנַאג םעד ןיא טקינײיאעג זיא סָאװ ,טנגוי
 -קריוורַאפ רעשיצולח ,גנוסַאפפיוא רעשיטסינויצ ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןופ
 תוחוכ עריא קעװַא טרטּפ יז ןוא טלקערבעצ ןוא ןסירעצ זיא ןוא -- גנוכעל
 ,רבח ןוא רבח ןשיוװצ "ןטסַארטנָאק, יד ןפיטרַאפ וצ

 טשרע ,תמא .טקיניײארַאפ ןייז וצ ןעוועג הכוז ןבָאה ,דנַאל ןיא ָאד ,רימ
 ןעוועג הכוז רימ ןבָאה גנוגעווַאב רעטעברַא רעד ןופ ץנעטסיזקע רָאי 15 ךָאנ
 וצ היכז יד טַאהעג רימ ןבָאה רָאי 25 ךָאנ טשרע ןוא ,תורדתסה ןייא ןעז וצ
 לארשי ץרא ןיא טפַאשרעטעברַא רעד ןופ ןינב בור ןוא ןינמ בור רעד זַא ,ןעז

 ןַארַאפ ןענעז גָאט וצ טנייה ךָאנ ןוא ,שיגָאלַאעדיא-שיטילָאּפ טקינייארַאפ ךיז טָאה
 "תולג יד ןיא .תורדתסה רעד ןופ טייהנייא יד ספות טשינ ןענעז סָאװ ,םירבח
 סייו רעוו ןוא ,רערעוש ןוא רעברַאה ךס ַא ןינע רעקיזָאד רעד זיא רעדנעל
 רבוג טעוװ טייהנייא ןופ קנַאדעג רעד ןענַאװ זיב ןפיולרַאפ ןלעוו'ס ןרָאי ליפיוו
 ,קרַאטש ױזַא ןענעז סָאװ ,גנורעטילּפשעצ ןופ תוחוכ יד ןייז

 -טנגוי רעזנוא ןופ טרעוו םעד ןיא ןייז וצ לזלזמ ןסיוא ןעוועג טשינ ןיב'כ
 ,ןדירפוצ ןייז ןוא ןריצלָאטש טנָאקעג ןבָאה רימ ,ךּפיהל .תולג ןיא גנוגעװַאב
 זיא גנוגעװַאב רעזנוא סָאװ תורדתסה רעצנַאג רעד רַאפ דיירפ ַא תמאב זיא'ס
 ,דנַאלסור רשפא ץוח ַא ,תוצופת יד ןיא הנחמ עסיורג ַא טָאה ןוא ,זָאל-רעדניק טשינ

 םוש ןייק רימ ייב זיא'ס) .קיטעט ןייז וצ טייהיירפ יד טשינ ןבָאה רימ ואוו
 ,ןיהַא טרָאװ רעזנוא ןעגנערב וצ טייהיירפ יד טַאהעג רימ ןטלָאװ ,טשינ קפס
 ןבָאה רימ .(גנוגעווַאב-טנגוי עשיצולח עטסערג יד ןעמוקעגפיוא טרָאד טלָאװ
 םוש ןָא רעטנוא טסקַאװ סָאװ ,טנגוי עצנַאג יד ןברָאװרעד טשינ ךָאנ רעבָא
 -ַאקַא רעד ךרוד עיצַאלימיסַא ןופ םָארטש ןטימ ןסירעגטימ טרעוו ןוא, ,ךוניח
 ןופ טעטירָאיַאמ עטסערג יד ןענואוועג ןבָאה רימ רעבָא ;גנודליב רעשימעד
 ,טנגוי רעשידיא רעטריזינַאגרָא רעד

 רעשידיא ןייז ןופ דניק עשידיא סָאד קעװַא טסייר לוש-גנוריגער יד ביוא
 טכיזסיוא ןַא בילוצ ןוא תולד תמחמ -- עטַאט רעשידיא רעד םיוא ,רוטלוק
 ןעמוקעג זיא ,גנואיצרעד עשידיא ןייק ןוז ןייז טשינ טיג --- ערעירַאק ַא ןופ
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 לוש יד טשינ ,ןָאטעג טשינ טָאה'ס סָאװ סָאד ןָאטעג טָאה ןוא גנוגעווַאב-טנגוי יד
 ליומ ןיא טרָאװ עשיאערבעה סָאד טכַארבעגנײרַא טָאה יז ,בוטש יז טשינ ןוא
 ,תוחיש ,ץנעט ,גנַאזעג ךרוד לארשי ץרא טימ טקַאטנָאק ןעמיטניא םעד ןוא
 יד ןיא ןעניפעג ןעמ ןָאק תונורסח ךס ַא .ןטקנופ"הרשכה יד ןוא ,חילש-י"א
 ַאטשינ ,"שי, ַא ָאד זיא'ס אוו ןַארַאפ ןענעז תונורסח רעבָא ,ןטייקיטעט עלַא
 ףיוא ןקוק ןעמ ןָאק תומוקמ ךס ַא ןיא .ןַארַאפ טשיגרָאג זיא'ס ואוו תונורסח ןייק
 ןעמוקעג ןענעז ןענַאװ ןופ : רעדנואוו ןסיורג ַא ףיוא יוװ גנוגעװַאב"טנגוי רעזנוא
 טכיירגרעד ןבָאה ןוא ןטנַאלימיסַא ןופ רעדניק ,עכעלטנגוי עטזָאלרָאװרַאפ יד טָא
 ןיא ןבעל רעונוא ןופ דליב ןקירעירט םעד ןיא ?טעברַא ןופ געוו רעזנוא
 .טבעלרעד סָאד ןבָאה רימ סָאװ ,סנ ַא סע זיא -- רעדנעל-תולג יד

 (1934 ,ה"ש "הלעמב;)

 א מויּפש .ל

 (*רָאפנעמַאװצ רעזנוא

 רעד ןיא טלעטשעג ןרעװ ףרַאד *ריעצה ץולחה; ןופ םעלבָארּפ סָאד ..;
 עטגנידַאבמוא עכעלטפַאשלעזעג-שירָאטסיה א ןארַאפ זיא :עכעלפ רעדנגלָאפ

 ךיא רעפטנע ףיורעד ? גנוגעװַאב אזא ןופ ץנעטסיזקע רעד רַאפ טייקידנעווטיונ
 טוצ .ן י * 1 -- גנוגעוואב רעד ןופ רעגנעהנָא רעסייה א טציא קידנעייז
 טלָאוװ'ס ואוו ,דנַאלסור רעיירפ ַא ןיא זַא ,רָאפ טשינ ךיז לעטש ךיא : ליּפשייב

 ןעוועג טלָאװ ,גנוגעווַאב-טנגוי ,ס .צ עשיצולח ,עטגייווצרַאפ-טיירב ַא טריטסיזקע
 ןיא זיא ןליופ רעסיוא .גנוגעװַאב "ריעצה"ץולחה, רעלעלַארַאּפ ַא רַאפ טרָא

 -לנַאגרָא-"ריעצה-ץולחה, ענעפַאשעג יד ןטלַאהרעד וצ ןעגנולעג טשינ ץעגרע
 ןופ הקיני:טּפיוה ריא טיצ ןלױּפ ןיא גנוגעוואב-"ריעצה-ץולחה, יד .סעיצַאז
 ןוא ,חוכ רעכַאװש רעייז ַא תובס ענעדישרַאט בילוצ זיא "טייהיירפ, ואוו ,ןילָאװ
 "טייהיירפ; טלָאװ .ןעלקיוטנא וצ טעפש רעייז ןביוהעגנָא ךיז טָאה יז ואוו
 יד יו ףוצרּפ ןבלעז םעד טאהעג ןָא טייצ סגנולקיװטנַא רעטשרע ריא ןופ

 ננואיצַאב רעוויטיזַאפ רעמ ַא טימ ,שיצולח רעמ ןעוועג -- טנגוי-,ס .צ עשיסור
 וצ טייקטסיירד יד ךיא בָאה -- ךַארּפש ןוא ןטרעװ ,רוטלוק רעשיאערבעה וצ
 ןופרעד ןוא ןענַאטשטנַא טשינ ןַאד טלָאװ "ריעצהיץולחה; רעד זַא ,ןטּפױהַאב
 בוא ...ביוא -- ןויטקעפסרעפ יד גנוניימ ןיימ טיול זיא סָאד ןוא ,טגלָאפ
 -- ארומ ַא ןענַארַאפ זיא'ס יו -- לייורעד טשינ טעוװ "ריעצהיץולחה, רעד

 ןייז לבוס טשינ ןוא שינעכוז-עיגָאלָאעדיא ,תוימצע ןופ געוו ןטיוא ןכירקרַאפ
 ןוא ?טייהיירפ, ןופ גנוריזיצולח רעדנסקַאװ רעד טימ זַא -- טײקשיאײטרַאּפ
 טרעוו ,"ריעצה-ץולחה; ןופ --- ןגָאז יױזַא ןָאק'מ םביוא -- גנוריזיטילַאּפ רעד טימ
 -זעימסינויצ עדייב ןופ גתקינייאראפ רעקידרעטעפש א רַאֿפ טייצ יד ףייר
 ןעגנוגעווַאב טנגוי עשיטסילַאיצָאס

 ,1931 לירּפָא 11--7 "טייהיירפ , ןוֿפ רָאפנעמַאזוצ-דנַאל רעטייווצ (*
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 ןופ ןגַארפ יד ךיוא רָאלק זנוא רַאפ ןרעוו ,גיוא ןיא סָאד קידנבָאה
 -ַאב עטסכעלטניירפ יד ןשרעה ןפרַאד'ס .קיטקַאט רעלענָאיצַאזינַאגרָא-ןשיװצ
 -יגיא יד ןעמענ ףרַאד "טייהיירפ, יד .סעיצַאזינַאגרָא עדייב ןשיווצ ןעגנואיצ
 -ַאב רַאפ סעיסימָאק ןוא ןטפַאשנימעג-סטעברַא עמַאזניימעג ןפַאש ןופ וויטַאיצ
 עמַאזניימעג ,קעטָאילביב ,עינָאלָאק) ט ע ב ר ַא - רו ט לו ק :ןליצ עטמיטש

 טייקיטעט עלענָאיסעּפָארּפ ,(.וו .ַא .א טעברַא-טרָאּפס ,ןעגנורעדנַאװ ןוא ןגולפסיוא
 -טנגוי עלענָאיסעּפָארּפ יד ןיא סעיצקַארפ ןדנירג ,ץוש-טנגוי רַאפ ףמַאק)
 ךיוא ןפרַאד'ס .תמיק ןרק ןוא סעגיל ןיא -- | ט ע ב ר ַאיי"א ,(סעיצקעס
 :ס עי צ קַא 9 ש י טי ל ָא פ עמַאזניימעג רַאפ ןגעוו יד טכוזעג ןרעוו
 ,ץעזעג-ןכעצ ןגעק ףמַאק ,גָאט-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס ,יאמ ןט-1 ןופ ןעגנורעייפ

 יו .ַא .א עיצקַאער ןגעק ףמַאק
 רעד לייו (א :ףגנ-ןבא ןייק ןייז טשינ ָאד רָאט טנעמָאמ:ךַארּפש רעד

 רעצנַאג ןייז ןיא רעטרע ליפ רעייז ןיא ש י ט ק ַא פ ךיז טצונַאב "ריעצה-ץולחה;

 רעד ןופ טעברַא :רוטלוק רעד ןופ עיניל יד סָאװ (ב ;:שידיא טימ טעברַא
 סערעטניא ןדנסקַאװ ןופ גנוטכיר רעד ןיא רעמ ץלַא ךיז טגיוב ?טייהיירפ;
 ןופ גנואײטשנַא) ךַארּפש ןוא רוטלוק רעשיאערבעה רַאֿפ שינדנעטשרַאפ ןוא
 ,ןקעטָאילביב ערעזנוא ייב ןעגנולײטּפָא עשיאערבעה ,ןסרוק-טנוװוָא עשיאערבעה

 -ערבעה יד ןשרעהַאב וצ גנַארד אלימב ןוא הרשכה ןיא לייטנָא רעטקרַאטשרַאפ
 ,(,לג ,ד .א ךַארּפש עשיא

 רעד ןופ סולשַאב רעד זַא ,קנַאדעג ןטימ ןכַאמ םולש ךיוא ףרַאד ןעמ

 וצ לעלַארַאּפ ןרעהעג ןרָאט-טשינ ןגעוו ץנערעפנָאק-"ריעצהיץולחה, רעקירָאפ
 טסבלעז רימ יו ױזַא טקנוּפ ,רעקיטכיר ַא זיא סעיצַאזינַאגרָא-סגנואיצרעד ייווצ
 -ץולחה, םוצ קיטייצכיילג ןרעהעג לָאז טיוקס ןופ רבח ַא זַא ,ןלעװ טשינ ןלעוו

 -ץולחה ןקירעי-17 ןרָאפ םַאנסיוא ןַא טכַאמעג ןרעוו ףרַאד ייברעד רעבָא ."ריעצה
 ,(עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןביילב ןופ רָאי עטצעל סָאד) רעטלע םעד ןיא ,רבח-ריעצה
 טולָאסבַא זיא'ס ןוא ךיז ןבעלסיוא ןשיטילַאּפ םוצ גנַארד ַא רבח רעד ןיוש טָאה

 -רעטלע רעד רַאפ ךיוא סולשַאב םעד ןרעטיירבסיוא סָאד טקיטכערַאב-טשינ
 סָאד זַא ,"ריעצה-ץולחה, ןופ םירבח עדנריפ יד ןענערָאװ ןפרַאד רימ ,טכיש
 יד ןופ תורוש יד ןופ סערעטניא ןשיטילָאּפ םעד ןבײרטסױרַא עקיטלעפגרָאז
 -טלעוו רעד ןיא ןייז םקונ רעטיב ךיז ןָאק ,םירבח-"ריעצה-ץולחה ,/ ערעטלע

 ...גנוגעװַאב רעצנַאג ןוא רבח ןופ ננואיושנַא

 רעד ןגעוו עגַארפ רעד ןיא טיײקרָאלק ןרעוו ןפַאשעג ןזומ ךיוא טעוו'ס ..,
 טשינ עקַאט ןבָאה רימ .טעברַא הילע ןוא -הרשכה רעזנוא ןופ גנורירטנעצנָאק
 ןייק טשינ ןענעז רימ ןוא, ,טעברַא-"ץולחה , רעד בלַאהרעניא עימָאנָאטיױא ןייק
 ןבָאה טשינ ןלָאז רימ זַא ןסייה טשינ זומ סָאד רעבָא ,ןופרעד רעגנעהנָא
 יד זַא ,הרשכה רעד ףיוא ןוא "ץולחה; ןיא םירבח ערעזנוא טימ גנודניברַאפ ןייק
 ערעייז וצ טיירגעגוצ רעירפ ןייז טשינ ןלָאז ,י"א ןייק הלוע ןענעז סָאװ ,םירבח
 *תיטסילאיצוס תורחב,) * תו ר ח ב , רעד ןופ תורוש יד ןיא דנַאל ןיא ןבַאגפיוא

 ...(ײטרַאּפ-רעטעברַא רעקידלארשי-ץרא רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד --

 (1921 ץרעמ ,"טייהיירפ רעזנוא,)
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 ןט'2 ןופ "ריעצה ץולחה , רעביא סעיצולָאזער

 (1931 ?ירּפַא 7--11) רָאפנעמַאװצ"ייטייהיירפ,

 "געמ יד ןפַאש ןופ טייקידנעווטיונ יד ןייא טעז ץנערעפנַאק יד 1
 "רַאפ-טנגוי ערעדנַא יד טימ טעברַאנעמַאזצ רעמַאזניימעג ןופ ןטייקכעל
 סרעדנוזַאב ,לארשי ץרא ןדנטעברַא ןֹופ ןדָאב ןפיוא ןעייטש סָאװ ,ןדנַאב

 ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי שטסטנעָאנמַא זנוא יד זיא סָאװ ,"ריעצה-ץולחה, ןטימ
 יד ןופ טּפעש ןוא םזילַאיצַאס ןשיטסינויצ ןופ דוסי ןפיוא טייטש סָאװ
 ,רימ יוװ תורוקמ עבלעז

 ,ןביולג ןוא גנונפָאה ריא סיוא טקירד ץנערעפנָאק-"טייהיירפ, יד 2
 ריא ןכעלגעמרעד וצ יו געוו םעד ןעניפעג טעװ גנוגעוװַאב-צ"החה יד זַא
 -רַאפ םורַא יזַא ןוא שיטילַאּפ ןבעלוצסיוא ךיז טכיש-םירבח ערעטלע

 רעשיטסינויצ-שירַאטעלַארּפ רעד ןופ טייקיאעפגָאלש ןוא חוכ םעד ןקרַאטש
 ,גנוגעװַאב עלענָאיסעּפָארּפ עטנוזעג א ןעיובסיוא םייב גנוגעווַאב-טנגוי
 -י"א םעד ןגָארט ןוא טעברא-סגנואיצרעד עשיטסילַאיצָאס יד ןפיטרַאפ
 ,טגגוי-רעטעברַא רעשידיא רעד ןשיווצ טָאט ןוא קנַאדעג

 ןופ ןטייקכעלגעמ יד ןכוז ןפרַאד סעיצַאזינַאגרַא-?טייחיירפ יד 3

 ןטיבעג יד ףיוא סעיצַאזינַאגרָא-צ"החה יד טימ טייקיטעט רעמַאזניימעג
 ,טייקיטעט רעלענָאיסעפָארּפ ןוא רעשיטילָאּפ ,רעלערוטלוק ןופ

 (1931 ינוי ,י"טייהיירפ רעזנוא;;)

 ןופ טַארדנַאל ופ "ץולחה , רעביא סעיצולָאזער

 (1932 רעבָאטקָא 15-18) "טייהיירפ,

 גנונעװַאב רעד ןיא בצמ

 רעד טימ ךיילגוצ זַא ,טייקנדירפוצ טימ טסעפ טלעטש טַארידנַאל רעד
 יילַאּפ רעװיטקַא וצ גנַארד ןוא גנורעלקפיוא רעשיטילָאּפ ןופ גנופיטרַאפ
 עשיצולח טימ ןעגנורדעגכרוד ןרָאװעג גנוגעװַאב יד זיא ,טייקיטעט רעשיט
 ,טעברַא-סגנואיצרעד רעד ןיא קורדסיוא רעייז ןעניפעג עכלעוו ,ןטרעוו
 יד רַאפ טייקיטעט ערעוויטקַא ,הרשכהח ןוא "ץולחה, ןיא ליײטנָא ןדנסקַאוװ
 גנודניברַאפ ערעגנע ןוא ,י"א עדנטעברַא סָאד ןעיוב ןפלעה סָאװ ,ןדנָאפ
 ,טפַאשרעטעברַא רעקיד-י"א רעד ןופ ןעוטפיוא ןוא ןעמעלבָארּפ ,קרעוו ןטימ

 רעטייוו טעוו גנוגעװַאב יד זַא ,ןביולג ןייז סיוא טקירד טָארידנַאל רעד
 -טנגוי עשיצולח-שיטילָאּפ ַא ןיא קידנטלַאטשעג ךיז ,געוו ןקיזָאד ןפיוא ןייג

 ןעייטש סָאװ ,ןבַאגפיוא עסיורג יד וצ ןסקַאװרעד ןייז לָאז סָאװ ,גנוגעוװַאב
 -טנַא רעקיטציא רעד ןיא םזילַאיצָאס ןשידיא ןופ גנוגעוװַאב רעד רַאפ
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 ןוא לארשי ץרא ןשיטסילַאיצָאס ןופ יובפיוא ןרַאפ הפוקת רעדנדייש

 -עברַא רעשידיא ןוא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ ףמַאק-סגנואיירפַאב
 ,טפַאשרעט

 הרשכח ןוא "ץולחח,,

 ןעיצרעד ףרַאד עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא יד "ץולחה, ןיא ןעז רימ ..;
 רַאפרעד ןטלַאה רימ .י"א ןיא סַאלק-רעטעברַא ןכעלטייהנייא םוצ רבח םעד
 רעד טיול ,ןזיירק ערעדנוזַאב ןיא ךיז ןרעדנוזּפָא סָאד קיטכיר-טשינ רַאפ
 טציטש "טייהיירפ , יד .טייקירעהעגנָא רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעקידרעירפ
 םעד ןיא טעװ א ת ב רו ע מ ה ר ש כ ה ןופ קנַאדעג םעד רעטנוא
 ,גנוגעווַאב רעשיצולח רעד ןיא ןקריוו טסייג

 -רָאפ יד ןפיטרַאפ וצ רימ ןכוז גנוגעווַאב רעשיצולח רעד ןיא ..,
 ןוא רעשידיא רעד טימ גנודניברַאפ רערעגנע רעד רַאפ שינדנעטש
 ןשיטילָאּפ ריא טימ ןוא ,טרָא ןפיוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רענײמעגלַא
 ,ףמַאק ןשימָאנָאקע ןוא ןלערוטלוק

 (1932 רעבמעצעד-רעבמעװָאנ ,"סייהיירפ רעזנוא,)

 ןא מ ז יּפש .ל

 ןפַאטע

 ןרעטנוא ןענַאטשעג זיא 1921 ןיא ץנערעפנָאק-"טייהיירפ , עטייווצ יד ...
 ןשיווצ ןענַאטשעג זיא "טייהיירפ, יד ,ליטסנבעל ןשיצולח וצ רעק םעד ןופ ןכייצ
 טרעוו *טייהיירפ , יד זַא ,ײטרַאּפ רעד ןיא טגָאלקעג ךיז טָאה ןעמ -- ןרעייפ ייווצ
 יד ןַא ,"ץולחה , ןיא טגָאלקעג ךיז טָאה ןעמ ; רעטסייג עשיצולח ןופ ןעגנַאפעג
 סָאװ םזיצולח ַא ,"ץולחה; ןיא םזיצולח:ָאדװעסּפ ןימ ַא ןריפנייא ליוו "טייהיירפ,
 ליוו סָאװ ,םזיצולח ַא ,לארשי ץרא ןופ ןצינערג יד רעביא סיוא ךיז טיײרּפש

 -בעה ןוא שידיא רַאפ םזיצולח ַא ,לארשי ץרא ןוא תולג ןשיווצ ןקירב ןפרַאװ
 ןטײרּפשרַאפ םייב ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןעיוב םייב םזיצולח ַא ,שיאער
 סָאװ םזיצולח ַא ,טפַאשרעטעברַא רעשידיא רעד ןשיוװצ ן'תמא עשיטסינויצ
 -עג ןרָאװעג זיא .װ .א .א ףמַאק ןשיטילָאּפ-דנַאל ןיא קורדסיוא םוצ טמוק

 .טנגוי עשיצולח-שיטילָאּפ ַא זיא "טייהיירפ, יד --- עיציניפעד עיינ ַא ןפַאש
 ,גנוגעווַאב

 טשינ רעבָא ,עיצַאזינַאגרָא עשירטנעצ-עניטסעלַאּפ ַא זיא "טייהיירפ, יד
 יד ךיז ןיא ןקינייארַאפ וצ טבערטש יז .עיצַאזינַאגרָא עוויסולקסקע-י"א ןייק
 -טנגוי רעיירט ַא ןייז וצ ,תולג ןוא לארשי ץרא ןופ ןעעדיא עטספיירעגסיוא
 ןוא טײקטײרּפשעצ רעייז ןופ רעדנעל יד ןיא ןסַאמ עשידיא יד ןופ רעטײלגַאב

 קידנגייל ,קלָאפ ןשידיא ןופ טנגוי עיירטעג יד זיא יז .טייהיירפ רעייז ןופ דנַאל ןיא

 "טייהיירפ, יד ןריזירעטקַארַאכ ןעק ןעמ .דנַאל ףיוא טשינ ,קלָאפ ףיוא ּפָארט םעד
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 "סגנואיצרעד רעד ןיא זעטניס רעד ,גנוגעװַאב-טנגוי עטסכעלמיטסקלָאפ יד סלַא
 ןוא הדגא רעשידיא ,טפנוקוצ ןוא טײהנעגנַאגרַאפ רעשידיא ןשיווצ טעברַא
 ןוא םזיצולח ,שיאערבעה ןוא שידיא ,י"א ןוא תולג ,עיזיוו רעשיטסילַאיצָאס

 ןופ קוודסיוא רעד ןעוועג זיא -- טָאט רעשיטילָאּפ ןופ םזיצולח ןוא דורח-ןיע
 עטרירטנעצנָאק זַא -- "תטפת אל הכורמ תספת; זַא ןייז ןעק סע ,"טייהיירפ,
 ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי ןגיוצרעד לָאצ רערעסערג ַא ןיא ןבָאה ןרעטקַארַאכ-סנליװ
 רעדנַא ןייק רעבָא --- ליצ ןוא טלַאטשעג *עשיטסינָאמ, רעמ ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ
 רעטסגניי רעד -- ?טייהיירפ, יד .ןטערטַאב טנעקעג טשינ "טייהיירפ, טָאה געוו
 ,גנוגעוַאב ןויצ-ילעוּפ רעטמָאהעגסיוא ,רעטוג ַא ןופ לגיּפש רעיירטעג ןוא גייווצ

 -ליפ ןייז ןופ ,ןבעל ןשידיא ןופ ןטקעפעד יד ןענעז "טייהיירפ, ןופ ןטקעפעד יד
 ,רעמ ץלַא ןדניוװשרַאפ סָאװ ,ןרעלעפ-סגנואיצרעד ענעגייא סולּפ ,טײקטלַאטשעג

 רעד ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,רעיצרעד טכיש רעסיורג א ןופ ןסקַאװנָא ןטימ

 .אפוג הנחמ-טנגוי

 טָאה יז -- ,ץוביק ןיא ,"ץולחה , ןיא ןעגנורדעגנײרַא זיא "טייהיירפ , יד
 -- עקיטפַאהנסַאמ סָאד ןגָארטעגנײרַא ?ץולחח; ןופ לייט רעדנַא רעדעי יו רעמ
 עסיורג יד ןיא סָאװ ,לַאפוצ ןייק טשינ ,"ץולחה, ןיא --- טרָאװ ןופ ןיז ןטוג ןיא
 -קַאװ יד .םירבח-"טייחיירפ, טנעצָארּפ רעסיורג ַאזַא ָאד זיא םיצוביק עשיטעטש
 -- "ץולחה; ןופ גנוריזיטילָאּפ יד ,ףינס ןוא ץוביק ןשיווצ גנודניברַאפ עדנעס
 ץלַא ךיז טקרַאטשרַאפ טימרעד ןעמאזוצ ,"טייהיירפג ןופ טסנידרַאפ רעד זיא
 -נָאק-ײטרַאּפ עטצעל יד ,ײטרַאּפ רעד ףיוא "טייהיירפ; ןופ סולפנייא רעד רעמ
 טװאורּפעג ןבָאה עכלעוו ,ןטַאגעלעד-"טייהיירפ, לָאצ רעסיורג ריא טימ ץנערעפ
 ףיורעד זיא --- חוכיוו ןיא טַאמָארַא ןוא טירָאלָאק ןקיטרַאנגײא ןַא ןעגנערבניײרַא
 -ַאב רעד ןיא ּפיט רעדנוזַאב ַא דלַאב ןיוש טרעװ ץעווָאטייהיירפ רעד .תודע ןַא
 טקודָארּפ ַא ,ּפיט ַא ןרעו טעװ רבח-"טייהיירפ, רעד רערעמ סָאװ ןוא גנוגעוו
 שטנעמ ןוא דיא םעיינ ַא ןופ גנומרָאפסױא ןוא גנואיצרעד רעקירעיגנַאל ַא ןופ
 ןענעק וצ טײקטגַאװעג עקיטסייג יד ןעניפעג "טייהיירפ, יד טעוו רערעמ ץלַא --
 רעד ןופ ןזיירק ערעטייוו ךָאנ ייז ךרוד ןוא "ץולחח, ןוא ײטרַאּפ יד ןסולפנייאַאב
 ,..גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיא

 ,(19236 ץרעמ ,"טייהיירפ רעזנוא,)

 "ךיעצה ץולחה, ןוא "טייהיירפ,

 טָאה (1927 רעבמעצעד 223) "ריעצה ץולחה, ןופ ץנערעפנָאק-סגנודנירג יד
 "טנגוי ַא ךָאנ וצ ןרעהעג טשינ ןענעק םירבח "ריעצה ץולחה , יד זַא ,ןסָאלשַאב
 רעד זיב טייצ רָאי ַא ןופ ךשמ ןיא קיטליג זיא סולשַאב רעד .עיצַאזינַאגרָא
 רָאי ףוס םוצ ביוא ,ןטכַארטַאב יינספיוא סָאד טעוװ סָאװ ,ץנערעפנַאק רעטסטנעָאנ
 ַא וצ ןרעוו ןבעגעגרעביא עגַארפ יד לָאז ,ץנערעפנָאק יד ןעמוקרָאפ טשינ טעוו
 טימ ןָא ןריפ סָאװ ,םירגוב .הצעומ "ריעצה ץולחח, רעד גנוסילשַאב רעיינ
 .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי א ךָאנ וצ ןרעהעג ָאי ןענעק ,טעברַא רעד
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 רעד ךרוד טריקיטירק ןרָאװעג טייצ עגנַאל ַא זיא סולשַאב רעקיזָאד רעד
 יד טריסקיפרַאפ קיטליגטנַא טרעוו טימרעד זַא ,ט'הנעט'עג טָאה'מ ."טייהיירפ;
 ףיול ןיא טעװ סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעיינ רערעדנוזַאב ַא ןופ ץנעטסיזקע
 ךיז ,"טייהיירפ, וצ עיצַאזינַאגרָא-ץנערוקנָאק ַא ןרעוו ןזומ גנולקיװטנַא ריא ןופ
 ןבלעז םעד ךרעב קידנבָאה ,טכיש רעלַאיצָאס רעבלעז רעד ףיוא קידנריזַאב
 רקיעב טיובעג ןרעוו וצ קידנעּפָאה ,"טייהיירפ, יװ םַארגָארּפ ןוא ליצ-סגנואיצרעד
 עדנריזיטַאּפמיס-ײטרַאּפ רעד טימ רעדָא םירבח:יײטרַאּפ ןופ ףליה רעד טימ
 | ,םירבח-יץולחה;

 רעד ןופ געווסיוא םעד ןעזעג טָאה רָאפנעמַאזוצ-"טייהיירפע רעטייווצ רעד
 "ריעצה ץולחה, ןופ םירבח ערעטלע יד זַא ,סולשַאב ַא ןעמעננָא ןיא עגַאל
 -וצ רעד ."טייהיירפ, וצ ןרעהעג ןענעק קיטייצכיילג ךיוא ןלָאז (עקירעי-17)
 ץולחה, יד זַא ,גנונעפָאה יד טקירדעגסיוא עיצולָאזער ןייז ןיא טָאה רָאפנעמַאז
 -םירבח ערעטלע ריא ןכעלגעמרעד וצ געוו םעד ןעניפעג טעװ גנוגעוװַאב-"ריעצה
 -גָאלש ןוא חוכ םעד ןפיטרַאפ םורַא ױזַא ןוא ,שיטילָאּפ ןבעלוצסיוא ךיז טכיש
 םייב ןקריווטימ ,גנוגעווַאב-טנגוי רעשיטסינויצ-שירַאטעלָארּפ רעד ןופ טייקיאעפ
 עשיטסילַאיצָאס יד ןפיטרַאפ ,גנוגעװַאב עלענָאיסעּפָארּפ עטנוזעג ַא ןעיובסיוא
 ןופ םיפינס יד טריאורטסניא טָאה ץנערעפנָאק יד ,וװ .א .א טעברַא-סגנואיצרעד
 םיפינס יד טימ טייקיטעט רעמַאזניימעג ַא ןופ ןטייקכעלגעמ ןכוז וצ "?טייהיירפ,
 -ענַאיסעּפָארּפ ןוא רעשיטילָאּפ ,רוטלוק ןופ ןטיבעג יד ףיוא ?ריעצה ץולחה, ןופ
 ,טייקיטעט רעל

 יַאמ 11---8 ,עוועשטאמאד ןיא) "ריעצה ץולחה, ןופ ץנערעפנָאק עטייווצ יד
 ןוא ןעגנואיצַאב עשירבח ןעיובוצסיוא טייקידנעווטיונ רעד ףיוא ןָא טזייוו (1
 זנוא זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא סלַא "טייהיירפ, רעד טימ ןעגנודניברַאפ-טייקיטעט
 ןיא גנובערטש רעשיצוביק ןוא רעשיטסינויצ-שיטסילַאיצָאס ריא טימ טנעָאנ
 ץולחה, ןופ זכרמ םעד טעטכילפרַאפ טָאה ץנערעפנָאק יד .תולג ןיא ןוא י"א
 -טנגוי רעשיטסילַאיצָאס ןיא טירטניײרַא ןגעוו סולשַאב םעד ןריפוצכרוד "ריעצה
 רעשידיא רעד ןופ דנַאברַאפ-טלעוו ןטימ גנוקידנעטשרַאפ ןיא ,לַאנָאיצַאנרעטניא
 ,?רורד,) טנגוי רעשיטסילַאיצָאס

 ןיא טריפעגכרוד ןרָאװעג טשינ ןסולשַאב עטצעל עדייב יד ןענעז רעדייל
 ןגעוו ןגַאלשרָאפ עטערקנָאק טכַאמעג לָאמ עכעלטע טָאה "טייהיירפ, יד .ןבעל
 זכרמ רעד .סעיצַאזינַאגרָא עדנעייטש-טנעָאנ ךיז עדייב ןופ עיצַארעדעפ ַא ןפַאש
 ךיוא זיא'ס ,ןגַאלשרָאפ עטכַאמעג יד טריטּפעצקַא טשינ טָאה *ריעצה ץולחה, ןופ

 ןשיטסילַאיצָאס ןיא סולשנָא ןגעוו סולשַאב רעד טכעלקריוװרַאפ ןרָאװעג טשינ

 -17 זַא ,רָאפנעמַאזוצ-"טייהיירפא ןופ גַאלשרָאפ רעד ,לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי
 ךיוא זיא "טייהיירפ וצ ןרעהעג ןענעק ןלָאז םירבח-"ריעצה ץולחה, עקירעי

 ןיא טכעלקריװרַאפ ןרָאװעג טשינ ןענעז םורַא ױזַא .ןעמונעגנָא ןרָאװעג טשינ
 .ןצנערעפנָאק-"טייהיירפ, ןוא "ריעצה ץולחה; יד ןופ ןסולשַאב יד ןבעל

 בלַאהרעניא חוכיו רעוויסנעטניא ןַא ןעגנַאגעגנָא זיא ןרָאי עטצעל יד
 -נוא ענעביוהעגנָא יד .דוחיא ןופ טייקכעלגעמ רעד ןגעוו ,סעיצַאזינַאגרָא עדייב

 -נירּפ ןופ ןטייקירעװש הרוש ַא ָאד ןענעז'ס זַא ,ןזיוװַאב ןבָאה ןעגנולדנַאהרעט
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 ןיא .ןקיטייזַאב טשינ טנעמָאמ םענעבעגעג ןיא ךיז ןזָאל סָאװ ,רוטַאנ רעלעיפיצ
 ןיא דוחיא ַא ןריפוצכרוד טכעלגעממוארַאפ ןרָאװעג ךיוא זיא ןופרעד טָאטלוזער
 ץוביק םוצ ןעיצרעד סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עלַא יד ןשיווצ בַאטשסַאמ-טלעוו
 עשיצולח ןוא עשיטילָאּפ ףיוא קוק רעייז ןיא טנעָאנ ךיז ןענעז ןוא דחואמה

 ,ןעמעלבָארּפ
 ,(1926 ,עשרָאװ ,"גנוגעװַאב ןויצ ילעוּפ רָאי 5,)

 בו בר ג .אה

 1926-- 1930 ןרָאי יד

 טימ ןדָאלעגנָא ,ןרָאי עלופטרעוו עטשרע יד סָאװ ,דָאש ַא תמאב זיא'ס

 ןבילברַאפ ןעגעז ,ץנערעפנַאק רעטשרע רעד ךָאנ ןעגנובעלרעביא ןוא ןקורדנייא
 ַא ןיולב ןוא ,טפירש ןיא טנכייצרַאפ ןעמ טָאה לטיב ַא רָאנ ,ןורכז ןיא זיולב
 ,קורד ןיא ןענישרעד זיא לסיב ַא ןופ לסיב

 םולש ,"ץולחה, ןרַאפ ור ןופ ןטייצ ןעוועג ןענעז'ס :ןגָאז רשפא וטסעוו
 .יוזַא טשינ ךָאד זיאס רעבָא ,םיא םורֵא טײרּפשעגסױא ךיז ןבָאה הוולש ןוא
 ןבָאה 1928 ןיא .םיא ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןעגנורעדנע עקיטכיוו ןוא עסיורג
 לכ ףוס ."הינודרוג , ןוא "ריעצה רמושה, רעד ןעייר ענייז ןיא ןטָאלשעגנָא ךיז
 םעד ןעגנולקַאװ ןוא ןשינעשזדנַאלב ךָאנ ןענופעג ןעגנוגעווַאב-טנגוי יד ןבָאה ףוס
 טַאלב ייג ַא .םזינויצ ןרַאפ סיזירק ןופ ןטייצ ןיא אקווד ןוא ,"ץולחה, םוצ געוו
 טימ גנוגעווַאב יד טציא ןרָאװעג זיא סָאװ ,"ץולחה רפס/ ןיא טנפעעג ךיז טָאה
 "שיטסינויצ וצ געוו ריא ףיוא טנגוי רעשידיא רעצנַאג רעד רַאפ העידיה אה רעד
 ,גנואווש ןשיצולח ןופ טַאלב ַא -- לארשי ץרא ןיא המשגה רעשיטסילַאיצָאס

 "ּפָא ןענעז לגילפ ענייז ,טרעשַאב ןעוועג טשינ זיא גנואווש רעד רעבָא

 ןיירַא ןענעז "הינודרוג/ ןוא "ריעצה רמושה; רעד ,לענש רָאג ןרָאװעג טקַאהעג

 רעיינ ַא ,ךַאמּפָא ןַא טימ ןוא ןשינערָאװַאב טימ טרעצנַאּפרַאפ "ץולחה, ןיא
 רעד ויא שיטקַארּפ ןוא ,"ץולחח; ןיא טימָאנָאטױא :ןעמוקעגפיוא זיא ףירגַאב
 ,ןעגנוטכילפרַאפ רעקיגייוו ,ןתונייחתה רעקינייוו ןעוועג טשּפ

 רעד ןיא ץנאלפ רעכעלריטַאנמוא ןַא ןעוועג זיא עימָאנָאטיױא עקיזָאד יד

 .ליצ ןוא געוו ריא ןיא ךעלטייהנייא ןעוועג זיא סָאװ ,גנוגעװַאב-ןסַאמ רעקיזָאד

 יד ןוא "ץולחה, םעד ןשיווצ ןטסַארטנָאק עקיד'תודוסי ןענַאטשטנַא ןענעז'ס
 ענעברָאװרעד יד רעביא טרעטיצעג דימת ןבָאה סָאװ ,ןטפַאשרעּפרעק עמָאנָאטױא
 ןיא ןייג טשיג הלילח לָאז'פ זַא ,סטוג ןוא בָאה עטלמַאזעגנָא לסיב רעייז ,םירבח

 "ףַאפ רעייז ןופ עיצידַארט רעד ףיוא ןפוררַאֿפ קידנעטש ךיז ןבָאה ייז .ץעווינ
 ,טייהנעגנַאג

 ,"ץולחה, םעד ןעמוקעגוצ טשינ טנוזעג ןייק זיא ןטסַארטנָאק עקיזָאד יד ןופ
 ןוא טּפינקעג זיא םיא טימ סָאװ ,זיא סע קיטכיוו יװ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס
 ךיז רַאפ טשיג טגנַאלרַאפ עכלעוו ,"ריעצה ץולחה, גנוגעווַאב-טנגוי ַא ןדנובעג

 ןיא ןצנַאגניא טייטש יז רָאנ ,טכער ערעדנוזַאב םוש ןייק םירבח עריא רַאפ ןוא
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 -וצ סיוא ךיז ןבעל רעדילגטימ ענעסקַאװרעד עריא ןוא ,"ץולחה, ןופ תושר
 ."ץולחה, ןופ םירבח צלַא טימ ןעמַאז

 ,"ץולחה/ ןרַאפ טייקידגעווטיונ-סנבעל ַא ןרָאװעג זיא "ריעצה ץולחה , רעד

 ןשיצולח ןטימ ןליפוצנָא : עיסימ ַא ןופ רעגערט רעד יו טכַארטַאב ךיז טָאה רע
 ןעוטפיוא עניימעגלַא יד ןכַאװרעביא ; ןטייקיטעט ענייז ןוא ףינס םעד טלַאהניא
 ןלושסיוא :טעברַא-רוטלוק ןוא -עיצַאזינַאגרָא יד ,םיצוביק יד -- ?ץולחה, ןֹופ
 גנוגעווַאב-טנגוי ַא ןופ םעט םעד טכוזרַאפ טשינ ןבָאה סָאװ ,עכעלטנגוי ןסָאמ יד
 ןעיצרעד : עימָאנָאטױא ןופ טסייג ןיא ןעיצרעד טשינ רַאפרעד ייז ףרַאד'מ ןוא
 ןייז ןוא *ץולחה, ןופ טײקצנַאג רעד ןופ ךַאװ רעד ףיוא ןייטש לָאז סָאװ טנגוי ַא
 ,טלַאהניא ןלופ

 ץולחה; ןרַאפ ןטייצ ערעטיב ןעוװעג ןענעז 1928--41920 ןרָאי יד רעבָא
 זכרמ ןופ םירבח עקינייא .ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא טָאה גנוטייצ יד : "ריעצה
 ןקידירפַאב וצ ןזיוװַאב טשינ טָאה טעטימָאק לַארטנעצ רעד .ןעוועג הלוע ןענעז
 -עגסיוא ,טמַאזנייארַאפ ןעוועג זיא ףינס רעדעי .גנוגעווַאב רעד ןופ ןטיוג עלַא
 -ינַאגרָא ןופ טיבעג ןפיוא געוו ַא טכוזעג טָאה ןוא תוחוכ ענעגייא ףיוא טלעטש
 ,גנואיצרעד ןוא עיצַאז

 ןשיצולח ןקידעבעל ןופ ? תוחוכ עריא טּפעשעג גנוגעווַאב יד טָאה ןענַאוװנופ
 ןייז ןגיוצעג טָאה ןָאיַאר רענילָאװ רעצנַאג רעד ,ליּפשיײיב ןשיצולח ןופ ,וטפיוא
 ןיא ןליפַא ,ןענָאיַאר ערעדנא יד ןיא עבלעז סָאד ,וָאסָאלק ןופ הקיני עשיצולח
 רעד זיא ,ןסָאלשעג ןעוועג ןענעז דנַאל ןופ ןרעיוט יד ןעוו ,סיזירק ןופ געט יד

 סעקינ'ריעצח-ץולח יד ;םיצוביק יד ןופ םייחה חור רעד ןעוועג ?ריעצה ץולחה;
 טָאה "ריעצה ץולחה,, רעד .לארשי ץרא ןיא ייס ,ָאד ייס יירטעג ןבילנרַאפ ןענעז
 ןקידתופתושב ַא ןיא רָאנ ,םיצוביק עטרעדנוועגּפָא ןיא טשינ חוכ ןייז ןזיוװַאב
 ןוא טײקיטרַאנגײא רעד טימ טמירַאב טשינ ךיז טָאה רע .וטפיוא ןשיצוביק
 עצנַאג יד ןעניז ןיא טַאהעג ןיולב טָאה רע .טנגוי רעד ןופ טייקרעדנוזַאב
 ,ךעלשטנעמ ןוא לעניגירָא ,קיטרַאנגיײא ױזַא זיא סָאװ ,גנופַאש עשיצולח

 ,ןטילעג רעווש טָאה "ריעצה ץולחה; ןופ טייקיטעט עקיטרַאנגייא יד רעבָא
 -טנַא קירוצ ןוא גנוגעװַאב רעד ןיא ןזיורבפיוא סע טגעלפ םישדח-רעמוז יד ןיא
 עטשרע יד ןילָאװ ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא 1928 ןיא רָאנ .ןרעוו ןגיווש

 רעטשרע רעד ןעוועג זיא'ס ,"ריעצה ץולחה;, ןופ רעריפ יד רַאפ (* הבשומ-רעמוז
 ערערעמ -- ןרָאי עקידרעטייו יד ןיא ןעמוקעג ןענעז םיא ךָאנ ןוא ,וואורּפ
 -יישרעד עטנענַאמרעּפ ןוא עליבַאטס ַא ןרָאװעג ןענעז תובשומ יד זיב ,ןוואורּפ
 רעטרעדנוה ,רעטניוו ןיא --- םיסוניכ יד ןוא ,רעמוז ןיא --- תובשומ יד :גנונ
 -ּפָא ןעמ טָאה 1930 ןיא ןוא .סעינָאלָאק יד ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענעז םירבח
 (ןרָאטקורטסניא רַאפ רָאנ טשינ) םירבח רַאפ הבשומ-רעמוז עטשרע יד ןטלַאהעג
 ,עישאלדָאּפ ,שטיטַאימעס ןיא

 ןופ לייטנָא ןטימ גנוטַארַאב-דנַאל ַא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא 1929 ןיא
 ןעמעוו וצ ,זכרמ רעד ןרָאװעג טיינַאב זיא'ס .עיצַאגעלעד רעקיד'לארשי ץרא ןַא
 -ַאב רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענעז סָאװ ,םירבח טריטּפָאָאק ןיוש טָאה'מ

 .עינָאלָאק (*
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 רעד ךיוא .טעברַא רעד ןיא טעטיאוניטנָאק טלעפעג טָאה'ס רעבָא ,גנוגעוו
 רענעגייא ןַא ןיא טקיטיונעג יוזא ךיז טָאה סָאװ ,"ץולחה, ןופ בצמ רערעווש
 יַאטיױא ןבעג וצ ןעגנואווצעג ןעוועג םעד טָאטשנא ןוא גנוגעווַאב טנגוי רעסיורג
 ןפיוא ןפורעגּפָא רעװש ךיז טָאה ,"ץולחהע ןיא ןדנַאברַאפ טגגוי יד עימָאנ
 ןעמוקעג ןענעז ייז ,ןטלַאהעגסיױוא טשינ טָאה םירבח לייט ַא ןוא ,"ריעצה ץולחח,
 זא ,ןזָאלרעד טשינ לָאז'מ --- ךעלטנפע ןוא טסיירד דימת טשינ -- גנורעדַאפ ַא טימ

 ןבָאה ייז ,"ריעצה ץולחה, ןופ ןסײרּפָא ןיטולחל ךיז לָאז שנעטקאוורעד טכיש יד

 רעד ןופ ןיז ןוא ךות רעד רעבָא ,"ענעסקַאװרעד ןופ טכיש, יד ןפורעג סע
 -- אפוג ייז רַאפ רָאלק ןעוועג סע זיא דימת טשינ םגח -- גנורעדַאפ רעקיזָאד
 ,עימָאנָאטױא ןעוועג זיא

 ןבָאװה -- 1920 -- ןילרעב ןיא "ץולחח, ןופ ץנערעטנַאק-טלעו רעד ףיוא
 ַא יו לָאר ןייז ןוא "ריעצה ץולחח , םעד טריקיטירק קרַאטש ןטסימָאנָאטױא יד

 "ללשפוצ ַא טימ ."ץולחה; ןטימ ןדגוברַאפ טקעריד זיא סָאװ שיצַאזינַאגרָא-טנגוי
 טיג סָאװ ,שיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא ןעמ טָאה (49 ןגעק 51) טעטירַאיַאמ רעק
 לעב ןסָאנעג רע טָאה םורַא ױזַא ,"גנוקיטכערַאבכיילג/ "ריעצה ץולחה, םעד

 רמושהע : סעיצאזינַאגרָא טנגוי ערעדנַא יד יו טקנוּפ עימָאנַאטױא ןא ןופ אחרוכ
 "גללרֲא םייב ךַאמּפִא ןַא טימ טרעצנַאּפרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,"הינודרוג; ,"ריעצה
 ייוצ ןרעװ ןפַאשעג טפרַאדעג "ץולחה; ןיא ןבָאה טציא ,"ץולחה, ןיא טירט
 ,םיצולח-םתס ןופ ןסַאמ יד ןוא ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי ןיא ענעגיוצרעד : ?ןסָאלק;
 טימ תוירחא רעקיטייזנגעק ןופ גנואיצַאב ַא ןלעטשנייא טשינ רָאט "ץולחח; רעד
 "אזער רענילרעב יד ."ץולחה, םוצ טקעריד טיצרעד סָאװ גנוגעַאב-טנגוי רעד
 ,ןײלַא ךיז יירטמוא ןרעוו לָאז רע "ריעצה ץולחה, םעד ןעגנואווצעג טָאה עיצול

 .עגַאל ענעפַאשעג יד ןטכַארטַאב וצ ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא גנוגעוװַאב יד
 סָאװ ןדָאש רעד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא גנורעלקרעד רעכעלטנפע רעד ןיא
 "מא טשיג טעוו'מ זַא ,טרעלקרעד טָאה יז ןוא ,טכארבעג טָאה עיצולַאזער יד
 ,?ןטסימָאנָאטױא, יד ןופ טירטסופ יד ןיא ןייג טשינ ןוא גשוו רטשזנוא ןופ ןטערט
 ןדעי ןפמעקאב ןוא ןפיצנירפ ערעזנוא יירטעג קיד'תונשקע ןביילב ןלעוו רימ
 ףיוא "ץולחה; ןופ העּפשה עשירעיצרעד יד ןכַאװשוצּפָא טקעװצַאב סָאװ ,וואורּפ

 ,טגנוי רעד
 ןיא "ריעצה ץולחה, ןופ ץנערעפנַאק רעטייוצ רעד ברע ןעוועג זיא סָאד

 עלַא יד טלדנַאהַאב קיד'תודוסי ןעמ טָאה תושינּפ-זיירק יד ףיוא .עוועשטאמָאד
 -אב יד ןעיינַאב לָא'מ טרעדָאפעג רעירפ ןבָאה סָאװ ,םירבח יד .ןעמעלבָארּפ
 רעד ךָאנ .רעקיצניוװ ןרָאװעג ןענעז -- ,ןטפיש ייווצ ןופ דוסי ןפיוא גנוגעוו
 טגנַאלרַאפ "ץולחה, ןופ בצמ רעד זַא ,טגייצרעביא ךיוא ךיז ייז ןבָאה ץנערעפנַאק
 ,"ץולחה םעד טימ ןוא ןיא "ריעצה ץולחה, ןופ טייקיטעט יד ןקרַאטשרַאפ לָאז'מ

 ןסָאלשעג ךיז טָאה ןיגע םעד םורָא עיסוקסיד יד

 טאהעג טָאה "ריעצה ץולחה; ןופ ןבעל ןיא גנוטיידַאב עקיטכיוו רָאג ַא
 בור יּפ לע -- עטקילײטַאב יד ,1930 ןיא ,דאנימעס-"ץולחה; רעטייווצ רעד
 רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ יוװ טכַארטַאב ךיז ןבָאה --- "ריעצה ץולחה, ןופ םירבח
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 ןופ סָאטַאּפ ןטימ ןעמונעגכרוד ןעוועג ןענעז ןוא "ץולחה, ןופ טייקיטעט רעד
 עיינ ןעמוקַאב טָאה זכרמ רעד .טײנַאב ןרָאװעג זיא גנוטייצ יד .גנוגעווַאב רעד
 עכעלטנגוי) "םירורדק יד ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה'ס ,ןטסירַאנימעס יד -- תוחוכ
 ןעמ טָאה םיפינס עלַא ןיא .טשירפעגּפָא ךיז טָאה גנוגעװַאב יד ,(9--10 ןופ

 ,ןזָאלב ןבױהעגנָא ןבָאה ןטניוו עיינ .ץנערעפנָאק רעטייווצ רעד וצ טיירגעג ךיז

 ,(1934 ,"ריעצה ץולחה;)

 יק סווָאנַאי יא גרש

 ץנערעפנָאק רעד ךָאנ

 ןוא ירד טימ -- ץנערעפנָאק עטשרע רעזנוא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס טניז
 ,גנולקיװטנַא ןופ געוו ןגנַאל ַא טכַאמעגכרוד ןעמ טָאה -- קירוצ רָאי בלַאה ַא
 -רָאװרַאפ ןיא ןוא טעטש ןיא ןעגנורדעגניירַא ןענעז רימ .ןסקַאוװעג ןענעז רימ
 רעד ןשיווצ ןוא "ץולחה, ןיא סעיצקנופ עלופטרעוו טריפעגכרוד ,ןעלקניוו ענעפ

 -רוטלוק ןוא -גנואיצרעד עטמיטשַאב ןעמונעגנָא ןבָאה רימ .טנגוי רעשידיא
 -סיוא רימ ןענעז טעברַא רעד ןיא .גנורַאפרעד ךס ַא טלמַאזעגנָא ןוא ןדָאטעמ
 ןוא ןעמוקוצפיונוצ ךיז גנַאלרַאפ ַא ןעוועג זיא'ס .ףייר ןרָאװעג ןוא ןסקַאװעג
 ןבעל ןופ ןעמואושעגסיורַא ןענעז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ יד ןעלדנַאהַאב וצ םַאזניימעג
 ןגעוו ןלייצרעד וצ רעגַאב ַא ןעוועג זיא'ס ,גנוכעלקריוורַאפ ןופ סעצָארּפ ןיא ןוא
 ערעזנוא ןרימוס טלָאװעג ןבָאה רימ .טײלגַאב זנוא טָאה סָאװ לגנַארעג םעד
 ,אבהל ףיוא גנוגעווַאב רעד רַאפ סעיניל ןענעכיײצנָא ןוא ןעגנורַאפרעד

 -יצעּפס םעד בילוצ םוקפיונוצ רעזנוא טַאהעג טָאה תובישח רעדנוזַאב ַא
 יד ןוא "ץולחה, עגַארפ רעד ןגעוו חוכיוו רעטצעל רעד ."ץולחה, ןיא בצמ ןשיפ
 ןגעוו סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עמָאנָאטיױא יד ןופ גנוסַאפפיוא עטזיירגרַאפ יד ,טנגוי
 סָאד -- ,וו .א ,א הרשכה ,טייקיטעט ןייז ןופ ןדָאטעמ יד ,"ץולחה , ןופ תוהמ
 תוירחא עסיורג ַא ןוא גנולדנַאהַאב עקידנּפעשסיױא ןַא טרעדָאפעג טָאה ץלַא
 ,"ץולחה,, ןרָאפ

 "ץולחה; ןופ גנוגעווַאב-טנגוי יד יװ ןענישרעד זיא סָאװ ,גנוגעװַאב רעזנוא
 רענילרעב רעד ךָאנ וליפַא טרעדנעעג טשינ ךיז טָאה ,םיא ףיוא טריזַאב זיא ןוא
 רעד ןענעז "ץולחה, ןופ תודוסי יד זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה יז .,עיצולָאזער
 יד ןָאק טסייג רעייז ןיא .גנוגעווַאב -טנגוי רעשירעיצרעד ַא רַאפ תיצמת ןוא ךות
 רעכעלנעזרעּפ ןופ געוו ןפיוא רעגייטש-סנבעל םעיינ ַא וצ ןרעוו ןגיוצרעד טנגוי
 .(גנוכעלקריוורַאפ) המשגה רעשיצולח

 טדער ,גנוגעווַאב רעזנוא ןופ גנולקיװטנַא יד טרימוס סָאװ ,עיצולָאזער יד
 ןרָאװעג זיא תויצוביק .לעטשנייא ןשיצוביק רעזנוא ןגעוו ךעלטייד ןוא רָאלק
 המשגה רעשיצולח רעזנוא ןופ געוו ןפיוא גנואיצרעד רעד ןיא דוסי-רקיע רעד
 תוחילש עשיטסילַאיצַאס-שיטסינויצ ַא טליפרעד סָאװ -- ,ץוביק רעד ,ייא ןיא

 ןרַאפ געוװ-סנבעל רעד זיא -- ,עיצַאזינָאלָאק ןוא הדובע שוביכ ,הילע ןיא
 -ָאנַאקע-ךעלטפַאשטריװ רעד זיא ץוביק רעד .לארשי ץרא ןיא רעטעברַא ןשידיא
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 -לַאיצָאס רַאפ ףמַאק-ןסַאלק ריא ןיא טפַאשרעטעברַא רעד ןופ רַאּפשנָא רעשימ
 ,םרָאפ-סנבעל עיירפ רעמ ןוא עטכערעג רעמ ַא זיא ןוא ,גנואיירפַאב רעלַאנָאיצַאנ

 זַא ,טרימַאלקָארּפ טשינ רימ ןבָאה םזיצוביק םוצ גנואיצרעד רעזנוא ןיא
 סָאװ גנוטכיר ענעי רעבָא ,גנוטכיר רענעי רעדָא רעד ןיא ןָא ךיז ןסילש רימ
 ןיא טָאה ןוא גנוגעווַאב רעשיצוביק רעצנַאג רעד ןופ גנוקינייארַאפ רעד וצ טליצ
 ןעגנומערטש עלַא רעביא ּפיט-שטנעמ ןקיד'לארשי ץרא םעד ןבױהוצסױרַא ןעניז

 עשיצולח יד ןעמענפיוא רַאפ גרָאז יד .ערעזנוא --- ןיילַא ךיז ןופ זיא ,תולג ןיא

 ןופ ללכ ןטימ גנודניברַאפ יד ,עיצַאזינַאלָאק-ןסַאלק רעשיצוביק רַאפ ,הילע

 רעזנוא ןופ עיצַאטנעירָא רעשיצוביק רעד ןיא ןדישטנַא טָאה ץלַא סָאד --- סַאלק
 "עס ןוא תומא 'ד ענעגייא וצ טשינ גנואיצרעד רעזנוא טריפעג ןוא גנוגעװַאב
 ,טייקיטעט רעטקינײארַאפ ןוא טייהנייא-ןסָאלק וצ רָאנ ,עיצקַא רעטַארַאּפ

 -ַאֹּפ עשירעיצרעד ערעסָאװ ןזיװַאב טָאה עטַאבעד רעזנוא ןופ ַאווינ רעד
 יד ןַא ,טגָאזעג תודע טָאה ,גנוגעװַאב רשזנוא ןיא ןטלַאהַאב ןענעז'פ ןצנעט
 ,קנַאדעג ןוא טָאט ןשירעיצרעד ןטפיטרַאפ ןופ הפוקת ַא ןיא ןײרַא זיא גנוגעוװַאב

 ןבעגּפָא ךיז ףרַאד'מ סָאװ ,עגנוי ןופ רעדַאק א ןעמוקעגוצ זיא ןרָאי ןופ ףיול ןיא
 "רעד ןופ טכיש יד ןסקַאװעג זיא'ס ,ןפוא ןרעדנוזַאב רָאג ַא ףיוא ןוא יז טימ
 "ירעיצרעד רעד ןופ ךָאי ןיא טנַאּפשעגנײא ןענעז סָאװ ,ןרָאטקורטסניא ענעסקַאוו
 .גנומָאקלופרַאפ ןיא ךיז ןקיטיונ ןוא טעברַא רעש

 -בָארּפ יד ןעלדנַאהַאב ןוא ןצנעגרעד ןפרַאד טעװ גנוטַארַאב ערעדנוזַאב ַא

 { ןקידנערַאפ וצ ןזיוװַאב טשינ טָאה ץנערעפנָאק יד סָאװ ןעמעל
 יד .ג ;עיצַאקודעָאק .ט :טכיש רעדעי ןיא ןדָאטעמ-גנואיצרעד יד .א

 רעד ,ד ;טכיש רעד ןיא ןוא ףינס ןיא טייהנייא שלענַאיצַאזינַאגרָא-שירעיצרעד
 ,םעלבָארּפ עלעוסקעס סָאד ,ה ;גנואיצרעד רעזנוא ןיא דָאטעמ-ןטיוקס

 עשיצוביק-שיצולח רעזנוא טקיטסעפרַאפ רימ ןבָאה ץנערעפנָאק רעד ףיוא

 ,גנולעטש עשיטילַאּפ ןוא

 "טפַאשלעזעג רעזנוא ןיא טייקרעכיז רעמ טימ ץנערעפנָאק יד ןזָאלרַאפ רימ
 ,גנורַאפרעד ןופ ןרָאי ךיז רעטניה קידנבָאה ,געוו ןכעל

 (1931 ,א"י "ריעצה ץולחה?)

 ווָאקלאיפ .א

 גנוטַארַאב סגנואיצרעד יד

 טָאה ,וָאכָארג ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,1922 ,יגוי ןופ ץנערעפנַאק יד

 רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא לּפַאטש ןקידנרידיצעד ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ

 ףיא ןוא ףוצוּפ רעשיאעדיא ריא טריזילַאטסירקסיױא ךיז טָאה'ס ,גנוגעװַאב

 רעסיורג ַא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא'ס .גנואיצרעד ןופ חטש ןפיוא טייקפייר

 "למעל רכש שי, רעבָא ,ךיז טלגנַאר ןעמ ,ךיז טעשטומ ןעמ ,תמא ,חוכ-טנגוי

 ,ךיז טניול טעברָא יד
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 תודוסי-טּפיוה יד -- תונקסמ עריא ןיא טנכיײצעגנָא טָאה ץנערעפנַאק יד
 טיבעג ןפיוא רעבָא .,ןגַארפ-סנבעל ליפ וצ גנַאגוצ ריא ןוא גנוגעווַאב רעד ןופ
 עקידנטכילפרַאפ ערָאלק ןייק ןעמונעגנָא טשינ יז טָאה גנואיצרעד רעשיטקַארּפ ןופ
 זיא גנוטַארַאב עטצעל יד ןוא ,ךשמה א ,טרעדָאפעג ןכב ךיז טָאה'פ .סעיצולָאזער
 ,ץנערעפנַאק רעד ןופ גנוצעזרַאפ ַא ןעוועג עקַאט

 ןוא ךוניח ןופ ליצ רעד .א :ןטקנוּפ עקידנגלָאפ יד טלדנַאהַאב טָאה ןעמ

 "רעד עשיטסילַאיצַאס-שיטסינויצ יד) ןעמעלבָארּפ ענײמעגלַא ,ב ; ןדָאטעמ ענייז
 ; וו ,א ,א טרָאּפס ,קילָאבמיס ,עיגילער ןופ לָאר יד ,עלעוטקעס ,עשיצוביק ,גנואיצ
 ןרָאטקורטסניא ,עיצַאקודעָאק ,הצובק) ןטכיש יד ןיא ןדָאטעמ:-ריזינַאגרָא .ג

 ,גניטיוקס .ד ; וו .א .א

 ןשיווצ גנַאהנעמַאזוצ רעגנע ןַא ָאד זיא סע זַא ,רָאלק זנוא רַאפ ןעוועג זיא'ס
 ,גנוגעוַאב רעד ןופ תודוסי עניימעגלַא יד ,ןדָאטעמ יד ןוא ליצ-סגנואיצרעד םעד
 ןופ ,טפַאשרעטעברַא רעקיד'לארשי ץרא רעד ןופ תודוסי יד ךיוא ןענעז סָאװ
 גנורימוס רעייז ןיא ןענעז -- ללכב םזינויצ ןשיטסילַאיצַאס םענופ ,"ץולחה,

 ףרַאד עבַאגפיוא-סגנואיצרעד רעזנוא .,גנוגעװַאב רעד ןופ ליצ-סגנואיצרעד רעד
 טקריוו ,טבעל סָאװ ,ץולח ןשידיא ַא ,שטנעמ ַא ןלושסיוא ןוא ןריוויטלוק  ןייז

 ןפרַאד וצרעד ןעלטימ יד .ליצ ןקיזָאד םעד טימ גנאלקנייא ןיא טכעלקריווראפ ןוא

 "רעד ןקיטליגטנע םעד וצ טסַאּפעגוצ ןייז ,קיגָאל רעכעלרעניא ןופ דוסי ןפיוא
 ףרַאד דָאטעמ רעד ,סעיצקנופ-ךוניח עטמיטשַאב יד וצ ןוא ליצ-דנע ןשירעיצ
 ,ליצ םעד ןפרָאװעגרעטנוא ןייז

 -ךוניח יד וצ לעטשנייא רעד ןטקַאװעגסױרַא זיא החנה רעקיזָאד רעד ןופ

 ןופ קיגנעהּפָא טשינ זיא גנואיצרעד עשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ יד ,ןעמעלבָארּפ

 ןיא ,רעטלע רעטמיטשַאב ןייק ָאטשינ .ןכעלטנגוי ןופ קיכיסּפ ןוא רעטלע ,טייצ

 ןעמענַאב רעמ ןוא ןליפ רעפיט ,ןייטשרַאפ רעסעב םזינויצ םעד ןַאק'מ ןכלעוו

 ,ןכעלטנגוי ןופ קיכיסּפ רעד ןיא דנַאטשוצ רעלעיצעּפס ןייק ַאטשינ זיא'ס ןוא

 םיא לָאז הביבס רעקימורַא רעד ןופ ןוא טפַאשלעזעג רעד ןופ ןבעל סָאד ןעוו
 -וצ רעד זיא שרעדנא .ןייז עגונ טשינ םיא ןוא ךעלדנעטשרַאפ ןייז טשינ ללכב

 רעד זיא דוסי רעד רעבָא -- דָאטעמ רעד ,גנורעלקפיוא ןופ םרָאפ יד ,גנַאג
 -ַאיצָאס ןוא םזינויצ רעזנוא ןשיווצ ךוניח ןיא ןלײטּפָא טשינ ןַאק'מ .רעקיבלעז

 .עעדיא רעצנַאג ןוא רעכעלטייהנייא ןייא וצ גנואיצרעד ַא : סנייא זיא'ס .םזיל

 -יק ןופ גנופיטרַאפ רעד ףיוא ּפָארט םעד טגיילעג ןעמ טָאה סרעדנוזַאב

 ץוביק .זדנוא ןשיוװצ דיחי ןכעלטיא רַאפ געוו-סנבעל ַא יװ -- ךוניח ןשיצוב

 ,טעברַא עיינ ,םַאר-סנבעל ןוא גנוסַאפפיוא-טלעוו עשיטסילַאיצַאס עיינ ַא טניימ
 -סנבעל םעיינ ַא ,טײקכעלטּפַאשניימעג ,טפַאש'רבח .,ןעגנואיצַאב עכעלשטנעמ

 ןעמרָאפ עריא עלַא ןיא גנואיצרעד יד טליצעג ןרעוו ףרַאד וצרעד .טלַאהניא

 ערעפסָאמטַא רעד ןיא ,טײקיטעט-ריזינַאגרָא ןוא -רוטלוק רעד ןיא : ןעלטימ ןוא

 ןופ תודוסי יד .וו.א .א ,הבשומ רעד ןיא ,סוניכ ןיא ,השיגּפ רעד ןיא ,לָאז ןיא
 יד ןיא ,ףינס םעד ןיא -- ךעלגעמ טייוו יו -- ןעלגיּפשּפָא ךיז ןפרַאד ץוביק

 ,עשיצולח ַא זיא -- תויצוביק .םירבח יד ןופ ןשינעטלעהרָאפ עכעלגעט-גָאט
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 ןבעל-ץוביק א וצ רעביא טייג ןעמ רעדייא ךָאנ טכילפ עשירעיצרעד-שילַארָאמ
 ,שממ

 רעד ןיא טײקכעלטפַאשניײמעג ןוא טייקכעלטייהנייא ןופ טנעמעלע רעד

 ענייז עלַא טימ ףינס ןופ טייקיטעט ןוא םערָאפ-סנבעל יד טמיטשַאב גנוגעוואב
 "מורַא ץלַא ןרעטיירב א וצ גנובערטש יז ךיז טמענ ןופרעד .ןפורג ןוא ןטפיש

 יד ןשיװצ ןבעל ןוא טייקיטעט רעמַאזנימשג ַא וצ ,סנייא-סננעל ןקידנעמענ

 .אפוג ןטכיש יד ןשיווצ ןוא טפיש רעד ןוא הוצובק יד ןשיוװצ ,ףינס ןיא םירבח
 זיא ףינס םעד ןיא ,ףינס רעד זיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ סנייא רערעטיירב רעד
 ןפורג ערעטלע עלַא ןיא סנייא רעשירעיצרעד-לענָאיצַאזנַאגרַא רעד טכיש יד
 יד ,ןסנייא ערענעלק ןיא טלייטעגנייא יז טרעװ טכיש רעד ןופ סקואוו ןטימ
 רעטלע ןיא -- ?םירורד, טכיש-"םיריעצ, רעד ןיא סנייא ןא ןופ לָאצ שטסנעלק

 "*םירוענע רעד ןיא ; 25 זיא --- 13--11 ןופ רעטלע ןיא "םיריעצ; ןוא ,11---9 ןופ
 טבעל (18--16 רעטלע) "תורחב ,, טכיש יד ,20 זיא --- (16--14 ןופ רעטלע) טכיש
 ןרידוטש וצ ןזיירק ןיא זייוונטייצ ןייא ךיז טלייט יז רעבָא ,וויטקעלַאק טעברַא ןוא
 וו .א .א גנונעוואב-רעסעברַא ,עינַאלַאיצַאס ,םזינויצ יו םיניגע טשנעדישראפ
 ןופ גנולמַאזראפ יד ןדליב טכישי"םירועגנ , רעד טיִמ ןעמַאזוצ טּכיש-"תורחכ, יד
 ןעמענוצניירַא טכוז ןוא טעטימָאק םעד טלייו ףינס ןופ גנולמאזרַאפ יז ,ףינס
 -ויימעג יד זיא ףינס ןופ ןָאפ יד ,טניש-"םירוענ , רעד ןופ םירבח ךיוא םיא ןיא
 ,ןטכיש עדייב ראט ןָאפ עמַאז

 רעזנוא ןיא ליצ ןרָאלק ַא ןופ אצוי לטופ א ןיא דָאטעמ רעקיזָאד רעד

 רעד ,טפַאשלעזעג רעטיירב א ןיא ןבעל ַא וצ ןטיירגוצ ףראד סָאװ ,גנואיצרעד
 "עג רעטיירב א ןיא ןבעל סָאד .לַאפוצ ַא רעדָא *זירּפאק, א טשינ זיא ליצ-םצע
 ןדנעטשמוא-סנבעל יד .טייקכעלגעמ ַא יא טייקידנעווטיוג ַא יא זיא טפַאשלעז

 "פעלגעמ עקיזָאד יד ןעלקיװטנַא וצ בייחמ ןענעז טרפב לארשי ץרוא ןיא ןוא ללכּב

 ןפאש ךרוד ,שיטקַארּפ ךיוא רַאנ שיטערָאעט רַאנ טשינ ,ףיוא זייוודניק ןופ טייק
 ,הביבס עוויטקעלַאק עטיירב ַא

 םישעמ ענייז ןיא ןוא ןבעל ןייז ןיא ּפָא ךיז טרעדנוז שטנעמ רעד סָאװ סָאד
 א ןופ טָאטלװער ַא זיא סָאד .לַאפוצ ןייק טשינ זיא -- ףייר טרשװ רע ןעוו

 -- טפַאשלעועג רעזנוא .ןדיימסיוא ןפרַאד רימ סָאװ ,גנואיארעד רעטמיטשַאב
 ןייז ןוא עלופרילַאק ןוא עטיירב א זיא רבח ןגנוי םעד ןעיצרעד רימ רעכלעוו וצ

 ײלנַאגרָא ,רעדנעל ,ןרוטלוק ענעדיישראפ ןופ שימשג א זיא לַאירעטַאמ-ןשטנעמ
 ןכערּפשטנַא רַאפרעד ףרַאד ריא וצ טריפ סָאװ געװ רעד .רעטלע ןוא סעיצַאז
 ,ליצ ןקיזָאד םע'ד

 "ָאק יד ןגײל וצ טנַאװעג רימ ןבָאה ןלייטרוארָאפ ענעמונעגנָא יד ןגעק

 "ַאב ַא ןיא רעטכעלשעג יד ןלייטּפָא סָאד ,ןטכיש עלא ןיא דוסי סלַא עיצַאקודש

 לייוו ,טקנוּפדנַאטש ןשירעיצרעד-שינגַאגאדעּפ ןופ ךשלדעש זיא רעטלע ןטמיטש
 ןוא עשירבח ,עכעלרע ןוא טפאשלעזעג עטשימשגסיוא יד ָאד זיא קעווצ רשזנוא
 ףךיוא זיא גנולייטרעדנאנרַאפ יד .הרבה ןוא רבה ןשיוװצ ןעגנואיצאב עטושפ
 "ֹּפמַא ךעלריטַאנמוא זיא'ס לייו ,טקנוּפדנאטש ןלענַאיצַאזינַאגרַא ןופ ךעלטסגיק

 ןרָאװעג רעירפ ןענעז ייז לייוו ,עּפורג"טנגוי א ןיא ךעלדיימ ןופ ךעלגניי ןדיישוצ
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 ןלעו ןוא טכיש רערעגניי רעד ןיא ןעמַאװצ טבעלעגנייא ךיז ןוא ןגיוצרעד
 "ץולחה; ןיא ןוא "תורחב, טכיש רעד ןיא ןעמַאזוצ ןבעלסיוא ןפרַאד ךיז רעטעּפש
 לייוו ,ןגיל רעלענָאיצנעװנָאק א זיולב סע זיא -- שיטקַארּפ-ןייר ךיוא ,וו .א .א
 יד יד ןיא זיולב טשינ ךיז טצענערגַאב הצובק רעדָא טכיש רעד ןופ ןבעל סָאד

 אליממ ; חטש ןרעטיירב ַא םורַא טמענ רָאנ ,טעברַא-רוטלוק ,סעומש ַא ןופ תומא
 טשימעג ַא .סַאג ןיא ןוא לוש ,לַאז ןיא עטרבח רעד טימ רבח רעד ךיז טפערט

 "יצַאב עכעלרע ןוא הביבס עטנוזעג ַא ןפַאש טעװ ןטכיש עלַא ןיא ןבעל לַאיצָאס
 ,הרבח רעד ןוא רבח םעד ןשיווצ ןעגנוא

 ,ןטכיש עלַא רַאפ ןוא ףינס ןצנַאג ןרַאפ גנוטלַאװרַאפ עקידנעטשטסכלעז ַא
 ןבילקעגסיוא ,טכירעג-רעדניק ַא ןוא -טנגוי ַא ,טכיש ערעגניי יד ןסָאלשעגנייא

 ףינס ןוא טכיש רעדעי ןופ רעטייל רעד ,ןײלַא רעדניק ןוא עכעלטנגוי יד ןופ

 -לע ןַא יו ,טניירפ ַא יו ךיז טלַאהרַאפ רָאנ ,ףייטש ,ךיז ייב ןסיררַאפ טשינ זיא
 ןָאק םורַא ױזַא ןוא ,ןרעגניי םעד וצ רבח רענערַאפרעד-סנבעל רעמ ,רערעט

 .ןעיצרעד ןוא ןייז עיּפשמ רע

 רעד ןיא :ןעמענ עשיטסירעטקַארַאכ עיינ יד עקַאט ןעמַאטש ןופרעד

 תרבחו "םירורד; תרבח) "הרבח; טרָאװ סָאד ןעמ טצונַאב טכיש רעטסגניי
 -- הצובק טרָאװ סָאד טָאטשנא ;"הבכשק טרָאװ סָאד טָאטשנא ,("םיריעצה;
 --- ?תורחב, טכיש רעד ןיא ; "הרובח; -- ?םירוענ, ןופ טכיש רעד ןיא ; "הקהל;
 ,(רבח) *ער, --- להנמ טָאטשנא ,(זיירק) ?גוח;

 "גניטיוקס; ןינע רעד ןענַאטשעג זנוא רַאפ זיא םעלבָארּפ רעדנוזַאב ַא יו
 ןוא עשיצולח עלַא ןיא טריפעגנייא זיא דָאטעמ רעקיזָאד רעד .("תויפוצ,)
 -ךוניח טװאורּפעגסיױא ןוא טריניפַאר ַא יו סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיצולח-טשינ

 ןליפַא ,תויפוצ זַא ,טסואוועג ןבָאה רימ ,טלפייווצעג ןירעד ןבָאה רימ .םעטסיס
 רָאט -- סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי שרעזנוא ייב םערָאפ רעטרעסעבעגסיוא ריא ןיא
 דָאטעמ ריא ייס ,טלַאהניא ריא ייס לייוו ,"ריעצה ץולחה, ןיא ןריפנייא טשינ ןעמ
 רעזנוא ןופ טלַאהניא ןוא תודוסי יד טשינ ןכערּפשטנַא ןוא שיצולח טשינ ןענעז
 רעזנוא טשינ טכערּפשטנַא הטיש-ןטיוקס יד סָאװ ראפרעד ייס ןוא גנוגעוװַאב
 ןריציטקַארּפ רימ ןלָאז יצ ,עגַארפ יד טלדנַאהַאב ןבָאה רימ .,לַאירעטַאמ-ןשטנעמ
 לפיוו ףיוא זַא ,רָאלק ןרָאװעג זיא'ס .קינכעט-ןטיוקס רעד ןופ ןטנעמעלע עסיוועג

 ןבָאה --- םזיצולח טימ ןרינָאמרַאה ייז ןוא עשיצולח ןענעז ןטנעמעלע עקיזָאד יד
 ןענָאק רימ ןוא הטיש"ןטיוקס רענעי רעדָא רעד וצ תוכייש םוש ןייק טשינ ייז

 .ןעמעננָא סָאד
 רַאפ ןעוועג זיא םזיצולח ןופ ןעמַאר יד ןופ ץוחמ ןעוועג זיא סָאװ ץלַא

 טשינ -- ןעמונעג ךות ןיא -- זיא גניטיוקס .דמערפ -- דוסי םצע ןייז ןיא --- זנוא

 רעשיצולח ַא רַאפ טנעמורטסניא ןַא יו טצונַאב ןרעו טשינ ןָאק ןוא שיצולח
 ענעריובעגנייא ןַא ,רוטַאנ רעד ףיוא ןבעלוצסיוא ךיז יו ןטרעוו ןַארַאפ .גנואיצרעד
 וצ וצ סע טביירש'מ סָאװ ,.דכו שזַארוק רעשילַארָאמ ,תמא רַאֿפ טפַאשביל
 -רַאפ ןענעז ןוא םזיצולח ןופ תודוסי יד ייז ןענעז שיטקַאפ רעבָא ,גניטיוקס
 ,גנוגעוַאב רעזנוא ןופ תוהמ םעד ןיא טרעקנַא

 יז ןופ .ןעמעלבכָארּפ-טּפיױה יד גנוטַארַאב רעזנוא ףיוא ןעוועג ןענעז סָאד
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 ףינס ןטימ ןדנובעג ןענעז סָאװ ןעמעלבָארּפ ערעדנַא טלײשעגסױרַא ךיז ןבָאה
 ,ןסעומש ,תופיסַא ,זיירק"רעריפ ַא ,טעטימָאק רעד : לשמל יו ,רוטקורטס ןייז ןוא
 עלַא יד עגונב .המודכו רענעפ ,ןלָאבמיס ,םרָאפינוא ,לַאקָאל םעד ןרירָאקעד

 ,סעיצולָאזער עקידנטכילפרַאפ ןוא ערָאלק ןעמונעגנָא גנוטַארַאב יד טָאה םינינע

 זַא ,גנוניימ ריא טגָאזעגסױרַא גנוטַארַאב יד טָאה -- ןָאפ רעד ךייש סָאװ
 לָאבמיס רעד ןעניפעג ךיז לָאז ריא ףיוא זוא טיור ןייז ףרַאד טנורגרעטניה ריא
 יד .ןבָאה לָאז עגַארפ רעד ןיא טרָאװ עטצעל טָאד רעבָא ;גנוגעװַאב רעד ןופ
 ,ץנערעפנַאק-דנַאל

 ,(1932 ,דיילק---ג"לק "דיתצה;)

 'רוחש ללה

 קסלעשַאנ ןופ טסעג יד

 זיא'ס .עקיטסָארפ ,עקיטניוו ןענעז געט יד .טלעװ רעד ףיוא ולסכ זיא'ס

 ענייש ןלייצרעד ןוא ןרעהנייא ךיז קישטעּפירּפ םייב ןציז וצ טציא סוג יױזַא
 "רךָאפ ןעייטש סנוויוא עסייוו יד ןוא םיורעג ןענעז ןרעמיצ יד רעבָא .ךעל'השעמ
 ןופ םעט םעד טכוזרַאפ טשינ ךָאנ ןבָאה ייז יוװ געט ןיוש : עטקידיילאב ,עטמעש
 !ליוק רעצרַאװש רעקניטוג רעקיזָאד רעד ,יוא ,ןליוק

 רעכעלטיא .ןרעמיצ יד רעביא םירבח יד ןענעז ןפרָאװשצ -- טיײרּפשעצ
 "ףָאלש ןיא עפורג ַא טרָאד טציז טָא .ךיז רַאֿפ לקניוו םערַאװ ַא סיוא ךיז טכוז
 גנַאלק רעד ,ךיז טלַאהַאב -- לוק סָאד רעבָא .ןוגינ א טיצרַאפ ןעמ ןוא רעמיצ

 "סע ןיא ןיײרַא ןלַאפ ןוא ןגיטש יד ןופ ּפָארַא ןפיול םירבח יד ,טמוטשרַאפ --
 ,טלעק יד ייז טכביירטראפ ןענַאד ןופ ךיוא רעבָא -- רעמיצ

 ,טַאירַאטערקעס סָאד -- לרעמיצ םערָאװ ןוא ןיילק ַא ןַארַאפ זיא'ס ,תמא
 ,גנוטייצ ַא ןיא קוק ַא טּפַאכ ןוא טציז רכח ַא ,לָאמש ןוא גנע ,יד לע יד זיא'ס
 ןסעומש ,םירבח ןציז יז ןבענ ןוא ,רפס ַא ןיא טפיטרַאפ ,ןָאטרַאפ זיא רעטייווצ ַא
 ,ךיוה ןדער ןוא

 ףיוא ןעגנעה ןגיוא סנעמעלַא ,ריט יד ףיוא ןפע ןַא ךיז טיג גנולצולּפ
 ,סעטָאּפַאק ןיא ןָאטעגנָא ,ךעלגניל ייווצ : ענעמוקעגנײרַא יד

 ? רעדניק ,ריא טייז רעוו ---
 ,קסלעשַאנ ןופ ,"ריעצה ץולחח , ןופ --

 ?ָאד ריא טוט סָאװ ןוא --
 .ץוביק ןיא ןייז ןליוו רימ =

 ,טעלעמשטירּפ רעביא ךיז ןקוק םירבח .טייקליטש ַא ,שינעגייווש ַא
 ! ףינס ןופ ווירב א רימ ןבָאה טָא --
 ,ביציו חמא ןעוועג זיא'ס
 ?טּפעלשרעד ָאד ךיז ריא טָאה יו ןוא ----

 רעטסטנעָאנ רעד זיב ,תואצוה ףױא ןבעגעג ונוא טָאה ףינס רעד --
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 ןטימ -- רעהַא ןוא ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ןטרָאד ןופ .עיצנַאטס

 ,יײװמַארט
 ןיא ןָאט רערעכיז רעד ,ךעלדנעטשרַאפ ןרָאװעג זיא רעדנואוו-זייב סָאד

 ,קפס ןדעי ןבירטרַאפ ןבָאה תובושת ערָאלק יד ,דייר ערעייז
 עגניי יד ןגעוו סעיינ יד ןינב ןצנַאג ןרעביא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה ךיילג

 טלגנירעגמורַא ייז טָאה'מ ,טַאירַאטערקעס ןיא ןפָאלעגנָא ןענעז םירבח יד .טסעג
 ,דלַאװעג; :יירשעג ַא טימ "ןיכעק , יד ןסירעגכרוד ךיז טָאה טלָאמעד .ןעניב יו
 יז ,ךיק ןיא ןײגּפָארַא טסעג יד טזָאל ?ןפָאלעגנעמַאזוצ ָאד ךיז ריא טייז סָאװ

 *! קירעגנוה-טיוט ךָאד ןענעז
 טגנַאלרעד ייז טָאה'מ .הרבח עצנַאג יד --- ייז ךָאנ ןוא ,ּפָארַא ןענעז ייז

 ,עװַאק עצרַאװש ןוא טיורב ץרַאװש אמחל ַא :דימתה םחל רעזנוא ,עװַארטָאּפ ַא

 ,רעקוצ לציּפ ַא ןָא

 טָאה'ס ."עדזַאי; רעייז ןופ םיטרּפ עלַא יד טגערפעגכָאנ ךיז ןנָאה רימ

 "עצ יד טימ ןוא רָאה עמשטוק רעצרַאװש רעד טימ רענייא טרעפטנעעג זנוא
 -רָאפ ןעוועג זיא רע .שזַארוק ןוא טומ םיא ןופ טעייוועג טָאה'ס .ןגיוא עטלקניפ
 ,דשח סָאמ רעסיוועג ַא טימ ,טריוורעזער .רעטרעוו ענייז ןיא טיהעגּפָא --- קיטכיז
 זיא -- סעװָאטַאק ןביירט ,ןעלציוו ךיז טוואורּפעג טָאה זדנוא ןופ רעצימע ביוא

 .רעפטנע ןַא ןָא ןבילבעג רע
 ,ןרהא ןעוועג זיא סָאד
 לסיבַא ןדער סָאד ןעמוקעגנָא זיא םיא .השמ ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס רעבָא

 ןייז .עט'שודיח'רַאפ ,עקיכַאװ ,ענעפָא --- ןגיוא .דנָאלב ןעוועג זיא רע ,רעווש
 רעד רעביא ןעגנָאהעג זיא סָאװ טַאקַאלּפ ןטיור ַא ןיא ןסעגעגנייא ךיז טָאה קילב
 -יורג זיא םזיצולח -- "התוהמב האלפנו התואיצמב תירזכא תויצולחה,, : טנַאװ
 ןבָאה עניילק יד ןוא .תוחמ ריא ןיא לופרעדנואוו ןוא טייקכעלקריוו ריא ןיא םָאז
 רעד זַא ,טלייצרעד טָאה ןרהא .גנוזָאל םעד ןופ םעט םעד טכוזרַאפ טַאהעג ןיוש
 ץולחהע ןיא טמוק רע סָאװ םעד בילוצ ןרָאי יד םיא טייגרעד רענייז עטַאט

 -קעװַא םיא טָאה'מ ."טלבמיצעגניײרַא םיא רע טָאה לָאמנייא טשינ ןוא "ריעצה
 רע .הביבס רעד ןופ טייוו ןעוועג זיא ץרַאה ןייז רעבָא ,הבישי ַא ןיא טקישעג
 םעד ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה עדייב ןוא ,רבח ַא טימ טנַאקַאב ןטרָאד ךיז טָאה
 .ץוביק ןיא קעװַא ןוא טירש ןקיזָאד

 ? הטרח ןייק טשינ טָאה ריא ןוא ,ונ --
 ,ןיינ

 ןוא טלַאק זיא'ס .טכעלש -- ןסע סָאד .טוג טשינ זיא ץוביק ןיא ױעבָא ---

 ,קיד'כשוח
 ןיא תוקחד ןוא טיונ יד רעדייא ,ָאד רעגנוה רעד רעביל זנוא זיא'ס ---

 ,בוטש
 ךָאנ ןענעז טסעג יד זַא ,ןסָאלשַאב גנוטלַאװרַאפ יד טָאה ןגעווטסעדנופ

 -עג ןעמ טָאה ווירב א ,ףינס ןיא רָאי עכעלטע ןביילברַאפ ייז ןלָאז .פעקיצוצ

 !יײז טמענ ןוא טמוק ,זנוא ייב ןענעז רעדניק ערעייא : עמַאמ-עטַאט וצ ןבירש
 רֶעד זָא ,ט'הנעט'עג טָאה רע .עטָאט ס'השִמ ןעמוקעג זיִא סנגרָאמוצ
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 "רעביא םיא טָאה גנַאלש רעד , רָאנ ,"קידלוש המשנ יד טָאג, זיא רענייז רעניילק
 רעכייוו זיא'ס ןענַאװ זימ רענייא רעד רָאנ ןבילבעג זיא ץוביק ןיא ,"טדערעג
 לָאז רע ןוז ןרעטלע ןייז טקישעג טָאה רע ןוא ןטָאט ןייז ןופ ץרַאה סָאד ןרָאװעג
 ,םענייז "טישכת, םעד ןעמענּפָא

 ןענעז טסעג ענעי ןוא טנװֶא רענעי רעבָא .ןרַאי ,געט ןפָאלרַאפ ןענעז'ס
 ,טשטנעבעג ןייז ייז ןלָאז .ןראוועג ןסעגרַאפ טשינ

 ,("ריעצה ץולחה;) ,1924 ,ָאכָארג

 שב הרב םהנפמ

 ףינס רעװעשרַאװ ץא

 ,,שעמַאמ יוא ,ישעטַאט יוא;

 ."ץרא ןייק ןרָאפ רימַאל

 ךרוד ןעגנוזעג ,ןפיל שרעייז ףיוא דיל עטסטכילאב סָאד ןעוועג זיא סָאד

 "רַאפ רעד ןופ -- "ךמע; ןופ רעטכעט ןוא ןיז יד ,טנלע ןוא ןייּפ ןופ רעדניק

 ,"רישצח ץולחה/ ןיא ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ ייז ןעוו ,ששרַאװ רעשידיא רעטמערָא

 םעד ןגיוצרַאֿפ הרבה יד טָאה םינמחת טימ .הליפת ַא יו ןעוועג זיא'ס

 -- ליּפעג ןוא ץרַאה טימ -- שטנעמ רעכלעוו ןוא ,טקנעברַאֿפ שילָאכנַאלעמ ,ןוגינ

 !טפעבעג ןרעטיול ןוא ןטושּפ ןקיזָאד םעד קידנרעה ,טרירעג ןרָאװעג טשינ זיא

 -םעדיוב ןוא סרעלעק עלא ןופ ןָא ןעמוק ןוא ףיונוצ ךיז ייז ןעלמַאז טָא
 ןָאטעגנָא .עקזינ ,עקװַָארטסָא ,עקסנילָאװ ןופ 4 טָאטש-טּפיױה רעד ןיא ךעלביטש

 יז ,ךיז ןעלטיור רעמינפ ערעייז ןוא םידגב עטעטַאלראפ עקידנוט-םוי יד ןיא

 -סיוא ,ןעמיורעג ןיא אתורבחב ןציז וצ תוכז ןקיזָאד םעד רעביא ךיז ןעלפַאצ

 .רעמיצ םענעטכױלַאב ןוא ןטצוּפעג

 ןייז ןיא -- קישֲאק רעד ,סַאג ןיא םורַא ךָאנ טעקנַאלּב עטאט רעד ןוא

 רע טרימַאלקער ליומ ןייז טימ ןוא דחּפ רעד טרעוװילג ןגיוא ענייז ןיא ,טנַאה

 ןייק ָאטשיג ןוא רעדניק יד רַאֿפ טיורב-טנווא ןייק שטשינ } הרוהס לקעּפ ןייז

 ,םיא רַאפ ?"איצומהע

 ןייק רעמ ָאטשינ :טצפיז ןוא בוטש ןיא םורַא טעזיופ עמאמ עקנַארק א

 קידיײל טכַאמ :"ןוזגרי, ַא טימ "רע; ןעמוק טעוו ןגרָאמ .ןפיוקרַאפ וצ ץפח

 !ןעמענ סע לֶאֹז ףוס א ןוא --- הריד יד

 ?קידלוש ךעבענ ייז ןענעז סָאװ ,עקיצרַאה ,עמַאמ-עטַאט

 ,גנַאזעג ַא טרעהעג ןבָאה ייז .ןעמוקעג ַאד יז ןענעז םיעדוי אלבו םיעדויב

 .ךעלדנעטשרַאפ ױזַא ןוא טנעָאנ יוזַא ןענעז סָאװ םינינע ןגעװ ןדער עכעלטנגוי

 ןוא רעייֵרַאֿפ ,רערעקא ןופ רעדניק ,ענעדירטוצ ןוא שגנוי ,רעדירב ןבָאה ייז

 -- טָאטש ןיא טעברַא רעדעי טימ טקיטפעשַאב ןענעז ןוא ןעיוב סָאװ ,רעטינש



 ןליוּפ ןיא םיצולח 524

 ךיז ןביוה ןגיוא יד ןוא -- לארשי ץרא ןיא ,דנַאלמיײה רעזנוא ןיא ןטרָאד

 .ישצמַאמ יוא ,ישעטַאט יוא/ :טפַאשקנעב טימ עטמַאלפעצ

 טסייר ,רבח ןייז ןופ לסקַא ןרעביא םערָא ןייז טפרַאוװרַאפ רענייא ןעוו ןוא

 טלמעלפעצ זיירק רעצנַאג רעד ןוא .ןטפניפ ןוא ןטרעפ ,ןטירד םעד טימ סע
 : ךיז טעדיוהעצ ,ךיז

 ,,שעמַאמ יא ,ישעטַאט יוא

 ,ץרא ןייק ןרָאפ רימַאל

 (1935 ,'ד "הלעמב ,)

 בוקול הרופ צ

 לכה ךס לקיטשַא

 רעד ןעוו ,געט ענעי ןיא דָארג "ריעצה ץולחה, ןטימ ןעוועג ןיב ךיא
 ןרעווש ַא רַאפ ןענַאטשעג ןענעז םיא םורַא ןעגנוגעווַאב-טנגוי עלַא ןוא *ץולחה;,
 -ַאב רעד בילוצ הדירי רעקיד'מוצולּפ רעד ןופ ןטייצ יד ןעוועג ןענעז'ס .ןויסנ
 ,טנרעלעג ליפ זנוא ןבָאה געט ענעי .הילע רעטצענערג

 ןיא ןוא "ץולחה, ןיא ןדנַאברַאפ-טנגוי יד זַא ,ערעדנַא יו טשינ טלַאה'כ
 רעזנוא ןבעגעג ייז ןבָאה לכה ךס ןטצעל ןיא ,לַאפכרוד ַא ןטילעג ןבָאה ,ץוביק

 יד םורַא רָאי עכעלטע ןיא ןכוזרעטנוא ןלעוו רימ ןעוו .ךס ַא רָאג גנוגעווַאב
 ןקעלּפטנַא ךיז טעװ ,הילע רעדעי ךָאנ טליישעגסיוא ךיז טָאה טָאװ ,עיצקעלעס

 "רעד םעד ןצַאשּפָא טשינ ךיוא רָאט ןעמ .דליב קידנקיטומרעד רָאג ַא זנוא רַאפ
 ,תמא .עירעטירק ןייא טול ןעגנוגעװַאב ענעדישרַאפ ןופ לַאפכרוד ןוא גלָאפ
 טכַארטַאב גנוגעווַאב עדעי רעבָא .סָאמ עשיטסינויצ עוויטקעיבָא ןייא ָאד זיא'ס

 טָאה "ריעצה רמושה; רעד ,לקניוו-קוק רעדנַא ןַא טיול םזינויצ ןיא עיצקנופ ריא
 ַא ןבָאה לָאז סָאװ ,גנוגעווַאב רעד ןיא גנומערטש עטמיטשַאב ַא ןפַאש טלָאװעג
 ןעגנולעג םיא זיא'ס יצ ןטכַארטַאב לכ םדוק ןפרַאד רימ ,טלַאטשעג עסיוועג
 לָאר ןייז ןרימוזער םעדכָאנ ןוא ,ןליוו ןייז טיול טלַאטשעג יד ןרימרָאפוצסיױא

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןיא

 רערערעװש ַא ןיא "ריעצה ץולחה; רעד ךיז טניפעג טכיזניה רעד ןיא

 טלָאװעג טָאה "ריעצה ץולחה; רעד .סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי ערעדנַא יד יו עגַאל

 טראגעג טָאה רע .ןעגנולעג טשינ םיא זיא סָאד ןוא גנוגעװַאב-ןסָאמ ַא ןרעוו
 .תוחוכ ןייק טעיַאטסעג טשינ םיא ןבָאה'ס ןוא ,"ץולחה; ןופ רעגערט רעד ןייז וצ
 ץולחהע רעד טָאה ,"ץולחה, ןופ גייטשפיוא ןשירעמונ ןסיורג ןופ ןטייצ ןיא

 ןיא ןוא ,םירבח ענייז ןופ לָאצ רעניילק רעד בילוצ לַאפכרוד ַא ןטילעג "ריעצה

 סָאװ ןרעק םענעי ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ טשינ רע זיא הדירי ןופ ןטייצ יד
 ,טנורגּפָא ןיא ןעלקיײקּפָארַא טשינ ךיז לָאז יז גנוגעװַאב יד ּפָא טלַאה

 רעד טיול ןינע םעד ןטכַארטַאב ןלָאז רימ ביוא זַא ,ךעלגעמ ץנַאג זיא'ס

 -ןײרַא ןענעז ןוא ןעוועג הֹלוע ,הרשכה ףיוא קעװַא ןענעז סָאװ ,םירבח לָאְצ
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 ,ערעסעב ןייז "ריעצה ץולחה, ןופ ןטַאטלוזער יד ןלעװ -- ץוביק ןיא ןטָארטעג
 -טגגוי רעשיטסינויצ ַא ןופ ןטרעוו יד ןטסעמ ןוא ןגעו טשינ רָאט ןעמ רעבָא
 עקיטכיוו ךיוא טָאה יז ,םילוע םירבח יד ןופ לָאצ רעד טיול זיולב גנוגעװַאב

 "ירעּפ עלופטרצוו ַא טפַאש יז סָאװ ,סָאמ רעד ןיא רעדנעל-תולג יד ןיא סעיצקנופ
 ,טבעל יז רעכלעוו ןיא ,הביבס רעד ףיוא העּפשה ריא סיוא טלַארטש יז ןוא עירעפ

 "עוו ,גנוגעװַאב-"ריעצה ץולחה , רעד ןעוועג בייחמ טָאה רשיח לכש רעד
 עשיצולח יד ןעיוב ןפלעה ןלָאז סָאװ ,ןערדַאק ןפַאש וצ ןעוועג זיא ליצ טּפױה סנעמ

 ,הילע רעשיליוּפ רעד ןיא ,לארשי ץרא ןיא ןרעק ַא ןפַאש לָאז יז זַא גנוגעװַאב

 רעד ןיא טסַארטנָאק רעשיגַארט רעד ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ָאד ןוא .ץוביק ןיא
 םעד טימ טלעזַאב ןעוועג רע זיא קידנעטש :"ריעצה ץולחה, ןופ גנולקיװטנַא
 טשיג םיא ךיז טָאה'ס רעבָא ,גנוגעווַאב- טנגוי עטפַאהנסַאמ א ןעיובוצפיוא ןליוו
 ,דָאטעמ-טעברַא ןקיסַאּפ ַא רַאפרעד ןפַאש וצ ןבעגעגנייא

 .ןערדַאק עסיורג ןייק טשינ ןגיוצרעד "ריעצה ץולחה, רעד טָאה שיטקַאפ
 ױזַא ןעוװעג ןענעז ייז סָאװ םעד תמחמ רעבָא ,ענעטָארעג ,עלופטרעוו ,תמא
 לייו ,עבַאגפיוא רעייז ןליפרעד וצ חוכ ןייק טעיַאטסעג טשינ ייז טָאה ,קיצניוו
 וצ דנַאטשמוא ןייז וצ סָאמ רעדנגונעג ַא ןיא טיירגעגוצ ןרָאװעג טשינ ןענעז ייז
 רעד רשפא טמַאטש ןופרעד .ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג-לָאיצַאס ןיא קיטעט ןרעוו

 ץולחה, ןיא טפָא ץנַאג טדער ןעמ ןכלעוו ןגעוו ,טקעלּפמָאק-טייקיטרעוורעדנימ
 גנוגעווַאב-ןסָאמ ַא ןעיובפיוא לָאז'מ זַא ,ןייז טלָאמעג טשינ ךָאד ןַאק'ס ."ריעצה
 ןעלטימ עשירעיצרעד ןָא לארשי ץרא ןיא גנוגעװַאב רעזנוא ןופ תודוסי יד ףיוא

 ךיז דָאטעמ רעקיזָאד רעד טָאה לָאמנייא טשינ ,ןטנעמורטסניא עקיסַאּפ ןָא ןוא
 ףימ לייו ,ןעלטימ עקיסַאּפ יד טכוזעג טשינ ןבָאה רימ ,זנוא ןיא ןעוועג םקונ
 ןופ ןדָאטעמ עכעלדעש יד ןכַאמכָאנ רימ ןלעװ רעמָאט ןקָארשעג ךיז ןבָאה
 ,ןטַאש זדנוא ןלעװ סָאװ ,ערעדנַא

 םעד ןיא ןרָאװעג רעמערָא זיא גנוגעװַאב יד ;ןייז הדומ ךיז רימָאל ןוא
 טָאה הליחתכל ."ץולחה, ןופ רעטקַארַאכ םעד ןטיהוצּפָא לגנַארעג ןקידרעיוד

 עקיטיינגעק עכעלריטַאנ ַא "ריעצה ץולחה; םעד ןוא םיא ןשיוצ טשרעהעג
 ןשירעיצרעד ַא ןדליב טפרַאדעג ןבָאה "ריעצה ץולחה/ ןופ ענעגיוצרעד יד ,גרָאז

 ךיז טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב ןסָאמ רעד ןיא ןוא ,"ץולחה, םעד בלַאהרעניא ןרעק
 טלָאזעג טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ "ץולחה; רעד .םיא םורַא טרירטנעצנָאק
 ןצנעגרעד וצ "סעקינ'ריעצה ץולחה; ענעסקַאװרעד יד ןופ ןוגריא רעד יוװ ןעניד
 ,הילע ןוא הרשכה רעייז ,גנולושסיוא רעייז

 -םיוא ךס ַא טלעטשעג ךיז טָאה ןוא "תילכת/ טכוז סָאװ גנוגעוװַאב ַא יו
 "ףבעדניק רעד ןיא טריסערעטניארַאפ סרעדנוזַאב טשינ רימ ןענעז -- סעבַאג
 רעד -- גנואיצרעד רעזנוא ןופ טכורפ יד זנוא רַאפ זיא לופטרעוו .גנוגעװַאב
 ףיוא ןָא טייהדניק ןייז ןופ ןרָאװעג ןגיוצרעד זנוא ךרוד זיא סָאװ ןַאמ רעפייר
 םעד ןופ "ץולחה, רעד טָאה ,השעמל רעבָא ,לַאעדיא ןלַאיצָאס-לַאנָאיצַאנ רעזנוא

 תונובשח ןוא ןטיונ ענעדישרַאֿפ םילוצ ןסָאלשַאב טָאה רע ןעװ ןָא טנעמָאמ
 "רעירפ ןייז ףיוא ןעוועג רתוומ ,ןדנַאברַאפ"טנגוי עשימָאנָאטױא יד ןעמענוצניײרַא
 טנָאקעג טשינ ןבָאה רימ ןוא ,ןרָאי ןפָאלרַאפ ןענעז טָא ןוא ,רוטקורטס רעקיד
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 סָאװ ,יוניש םעד ךָאנ ןעמעננָא טעוװ גנוגעװַאב יד סרוק רעסָאװ ןעזסיואראפ

 ןעיצרעד וצ יװ טכַארטרַאפ טשינ ךיז ןבָאה רימ .ןבעל ריא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא
 ,העד ןוא העּפשה םומיסקַאמ םעד ייז ףיוא ןבָאה ןלָאז רימ זַא ,םירגוב ערעזנוא

 -טנגוי עלַא ןופ ןטכיש ערעטלע יד ןיא סיזירק ַא טשרעה סע זַא ,טגָאז ןעמ
 -רעד שטנעמ ַא ןעוו לייוו .גנוניישרעד עכעלריטַאנ ץנַאג ַא זיא'ס .,ןדנַאברַאפ
 וצ טיירג רע זיא :ןויסנ ַא רַאפ ןייטש רע טביילב -- רעטלע ןפייר םעד טכיירג
 טָאה רע סָאװ ,ךוניח םעד טימ םכסה ןיא ןבעל ןייז ןעיוב וצ ,ןכעלקריװרַאפ
 עיצקעלעס יד לַאמרָאנ ץנַאג זיא'ס ? ןרָאי-טנגוי ןוא -רעדניק ענייז ןיא ןעמוקַאב

 ןכב ,זיא'ס .ענעסקַאװרעד טנעצַארּפ ןסיױרג א קעוװַא זנוא ןופ טמענ סָאװ
 גנודײשטנַא ןופ ןרָאי יד -- ךעלגעמ טייוו יו -- ןרעגנעלרַאפ וצ קידנעווטיונ
 טלייש ָאד ןוא .ןכעלטנגוי םעד ןיא ןטרעוו עשיצולח רעמ סָאװ ןצנַאלּפרַאפ וצ ידכ

 -טנגוי ערעדנַא ןוא "ריעצה ץולחה, ןשיווצ דיישרעטנוא-טנורג רעד סױרַא ךיז

 רעבָא ,20--19 ןופ רעטלע םעניא סיזירק רעד סיוא טכערב ייז ייב : ןעגנוגעווַאב
 רעטסערג רעד ּפָא זנוא ןופ טלַאפ'ס ןעוו ןוא ,17---16 ןופ ןרָאי יד ןיא --- זנוא ייב
 ןוא רעדניק טימ רקיעב רימ ןביילברַאפ ,רעטלע םעד טָא ןופ םירבח לייט

 ידיחי יד רָאנ ןביילב ענעסקַאװרעד יד ןופ ןוא רעטלע ןטרַאצ ןיא עכעלטנגוי

 עקיטסייג רעייז ןריזילַאטסירקוצסיױא ןזיוװַאב ןנָאה ןרָאי עטלייצעג יד סָאװ ,הלוגס
 ,טלַאטשעג

 "עג ןבָאה רימ סָאװ םעד תמחמ ןפָארטעג זנוא טָאה סיזירק רעקיזָאד רעד
 םעד ףיוא ךיוא .גנוגעװַאב רעד ןופ טייקידנעטשטטבלעז רעד רעביא טרעטיצ
 טימ ,גנורַאפרעד רערעטיב רעד ןופ ןרָאװעג טסולפנייאַאב רימ ןענעז טיבעג
 עדעי ,תמא .ןרָאװעג טוואורּפעג ןענעז סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי ערעדנַא יד רעכלעוו
 סָאװ ,רעכעלטיא ןוא ,גנולקיװטנַא עכעלריטַאנ ַא ךרוד טכַאמ גנוגעווַאב-טנגוי

 ןליוו רימ רעבָא ,ןעגנורעטש ךס ַא ןייגכרוד זומ געוװ ןקיזָאד םעד סיוא טביילק
 ,גנוגעווַאב-טנגוי יד שרעדנַא ןטלַאטשעג ןענָאק רימ זַא ,ןביולג ןטימ ןזײרּפש

 ,ןרָאטקורטסניא ןָא ,רעגערט ַא ןָא "ריעצה ץולחה, רעד ןבילבעג זיא טציא

 ךרוד ןזייל טשינ יז ןָאק'מ .ןייז טשינ רעדָא ןייז : עגארפ רעד ראפ ןעייטש דימ ןוא
 "רַאפ ןיוש רימ ןבָאה סָאד -- ענעסקַאװרעד ןריזינַאגרָא ןלעוװ רימ סָאװ םעד
 ןוא הרשכה ףיוא ןיוש ךיז טניפעג טנעמעלע רערעסעב רעד ,ןָאט וצ טקיטעּפש
 -רעזעד טָאה רבח רערעדנַא רעד ןוא ,גנוריזינַאגרָא ןיא טשינ ךיז טקיטיונ רע
 ןקיטסייג ןוא ןשימָאנָאקע ריא וצ ןוא החּפשמ ןייז וצ טרעקעגמוא ךיז -- טריט
 עדעי .טציא רעמ טשינ גיוט --- טגיוטעג ותעשב טָאה טָאװ דָאטעמ רעד -- .ןבעל
 ןדָאטעמ ןוא ןגעוו עשיפיצעּפס עריא טָאה הפוקת

 יד ,"טייהיירפ, טימ ןקינײארַאפ וצ ךיז :טציא זיא גנוזייל עקיצנייא יד
 ןלייט סָאװ ,ןטקנוּפ יד ןגעוורעביא ייז ןוא זנוא ןשיווצ ןכירטש עקיד'תופתושב
 רעשיטילָאּפ רעקיבלעז רעד וצ ןעיצרעד סעיצַאזינַאגרָא עדייב .רעדנַאנַאפ זנוא
 געוו ןשיצולח:לַאיצָאס ןטמיטשַאב ַא וצ ; תולג ןיא ייס ןוא י"א ןיא ייס םאר
 ןגיל סָאװ ןבַאגפיוא יד ןעעז ייז םגה ,הילע וצ םירגוב ערעייז בייחמ ןענעז ןוא

 ןלעוו גנולקיװטנַא רעייז ןופ ףיול ןיא זַא ,רַאפעג ַא ָאד זיא סע .תולג ןיא זנוא ףיוא
 שירענגעק ןייז עיצַאזינַאגרָא עדעי טעװ ךָאד ןוא געוו ןבלעז ןפיוא ןייג עדייב
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 לייוו ,ןטייקירעווש ךס ַא ןייז רבוג ןפרַאד רימ ןלעוו דוחיא ןטימ ,רעטייווצ רעד וצ

 רעד ךָאנ טציא טעוװ ןוא ,רוקמ רעדנַא ןַא ןופ טּפעשעג טָאה עיצַאזינַאגרָא עדעי
 יז ןקוקרַאפ רעבָא רימָאל .ןטרעװ ענעגייא עריא ןעגנערבטימ גנוקינייארַאפ
 ןעמוק דנַאטשוצ טשינ דוחיא רעד טעוװ שרעדנַא לייוו ,ןדיישרעטנוא

 "ַאֹּפ ַא טימ רעגערט ןשירעפעש ַא "ץולחה; ןרַאפ ןפַאש טעװ דוחיא רעד
 ערעדנוזַאב עדייב ןופ תוחוכ יד רעביא דנטיידַאב טנייטש סָאװ חוכ ןלעיצנעט
 ,רעדאק םעד ןלעטשפיוא רימ ןלעװ תוחופ עטקיניײארַאפ טימ רָאנ .ןעגנוגעוואב
 ,הילע רעשיצולח רעד ןופ רעגערט רעד ןייז טעװ סָאװ

 ,("ריעצה ץולחה, ןופ ןטסיװיטקא יד ןופ גנוטַאראב רעד ןופ טכיראב) ,7
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 העש רעד ןופ טָאבע;ג סָאד

 ףיז רימ ןבָאה "ץולחה , ןיא געוו רעזנוא ןגעװו לגנַארעג רעזנוא ןיא .;
 .טגגוי עשיאיטראפ ַא יו ןעמוקעגפיוא זיא סָאװ ,"טייהיירפ , טימ טנגעגַאב
 -ַארּפ שיטילַאּפ ןעועג רקיעב זיא טייקיטעט ריא ןופ ביײהנָא רעד .,גנוגעוװַאב
 טקנוּפ -- ןעמוקעג יז זיא גנולקיװטנַא רעקידרעטעּפש ריא ןיא ,שיטסידנַאגַאּפ

 ןיא'ס .םזיצולח :הנקסמ רעשיגָאל רעד וצ -- טנגוי עששיטסינויצ עדעי יו

 ןופ ןלייט טנעדישרַאפ יד ןשיווצ לגנארעג ןשיאעדיא ןָא ןופ סעצָארּפ א ןעוועג
 ןופ ,טייקכאווש ןוא ןשינעלקנעווק ןופ תודע ןעועג ןענעז רימ ,גנוגעוַאב רעד

 י"א ןיא ןוא תולג ןיא טנגוי רעשידיא רעד רַאֿפ ןטייקכעלנעמ-גנאגסיוא ליווצ

 וצ טליצעג "טייהיירפ, יד טָאה גנולקיװטנַא ריא ןופ ןרָאי עלַא ןיא רעבָא
 ,םזיויטקעלַאק ןוא טעברַא ןופ ןבעל ַא וצ ,המשגה

 ןבָאװ ןוא הרשכחה ףױא קעװא ןענעז םירבח-"טייהיירפ, רעטרעדנוה
 רעד ןופ ךשמ ןיא .קרעװ עסיורג עקיזָאד סָאד זנוא טימ ןעמַאזוצ טיובעג
 "הרשכה יד ןיא לייט רעטסנרע ןוא רעלופטרעוו ַא זרָאװעג ?טייהיירפ ,, זיא טייצ
 ןפיוא טקורעגסיורא ךיז ןבָאה ?טייהיירפ; ןופ ןפורג עקיטכיוװ ןוא םיצוביק
 גנולקיװטנַא רעקיזָאד רעד טימ גנַאלקנייא ןיא ,לארשי ץרא ןיא טנָארפ-המשגה

 "טייהיירפ/ ןופ ןעוטפיוא עטצעל יד .םיפינס יד ןיא םייוגיש ןעמוקעגרָאפ ןענעז
 טריטנעמעצ ןבָאה - ראנימעס'דנאל רעד ,הרשכה רַאֿפ סעיצַאזיליבָאמ יד
 ,םיפיגס-"טייהיירפ, שטסניימ יד ןיא רענרעק עשיצולח עטנוזעג יד

 רעד ןופ עיגַאלָאעדיא רעד ףיוא ןרָאוװעג ןגיוצרעד זיא סָאװ ,"טייהיירפ,
 "יטנעדיא ךיז טָאה ,םזינויצ ןשיטסילַאיצָאס ןופ ןלַאעדיא יד ףיוא ןוא ײטרַאּפ
 ,לַאפוצ ןייק טשינ זיא סע ןוא ,.לעטשנייא ןשיאעדיא ריא ןיא זנוא טימ טריציפ
 רעדנַא ןַא קידנבָאה ,טָאה "טייהיירפ, סָאװ לָאפוצ ןייק טשינ זיא'ס יוװ טקנוּפ
 טנגעגַאב זנוא טימ ךיז ,ןסלופמיא-סגנולקיװטנַא ערעדנַא ןוא טנורגרעטניה
 "ץולחהע ןיא .לארשי ץרא ןיא ןוא תולג ןיא טעברַא רעקידתושממ רעד ןיא
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 ןופ לרוג ןרַאפ תוירחא ןוא געוו ןיא טקיניײארַאפ ןפָארטעג ךיז רימ ןבָאה

 יַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב ןטלַאהנָא ןופ וויטָאמ רעד ןלַאפעגּפָא זיא'ס ןוא ?ץולחה,

 עטקינייארַאפ יד .רעבלעז רעד זיא לרוג רעשירָאטסיה ןוא עיסימ סנעמעוו ,סעיצ

 ,לעוּפב טקינייארַאפ ןרעוו ןפרַאד חוכב

 גנומַאטשּפָא ןופ אצוי לעוּפ ַא ןענעז ייז .ןדיישרעטנוא ךָאנ ןעײטשַאב יאדווַא

 ןופ ךשמ ןיא ןרָאטקעס ערעדנוזַאב ןיא טייקיטעט ַא ןופ ,הביבס רעלַאיצָאס ןוא

 זנוא טלייט סָאװ סָאד יו רעסערג זיא טקינײארַאפ סָאװ סָאד רעבָא ,רָאי 0

 ןעיירט ןוא ןלַאיָאל רעזנוא ןענופעג רימ ןבָאה "טייהיירפ, ןיא ,רעדנַאנַאפ

 15-14 טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה רימ ןכלעוו ףיוא געוו םעד ןצעזוצרָאפ ףתוש

 ,קירוצ רָאי
 (1928 ,ב"ל צ"החה)

 לב בורז

 דוחיא םייב

 טזיורבעג ,טכָאקעג טָאה ,עשרַאװ ןבענ ,ווָאפעװי לטעטש-עשטַאד סָאד

 "עלעד ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז ןליוּפ ןקע עלַא ןופ .עיגרענע רעכעלטנגוי טימ

 טָאה'ס רע ,ןגָאװ-טסַאל ַא טימ רעװ ,ןַאב רעד טימ -- רעוו .טסעג ןוא ןטַאג

 "הלוע םתס טָאה'ס רע ןוא לרופ ןשרעױּפ ַא טימ עקערטש יד טכַאטעגכרוד

 -געמַאװצ םעניא ןעמענלייטנָא ןוא ןעמוקנָא לָאזמ :רקיע רעד .ןעוועג לגר

 גנוקינייארַאפ יד ןעוו -- דוחיאה דמעמ םעד ןייזייב לָאז'מ ,רעדירב ןופ ףערט

 ,טקַאפ ַא טרעוו

 רעד טנגעגַאב ךיז ןבָאה'ס .םוקנעמַאזוצ רעד ןעוועג זיא קיצרַאה-םערַאװ

 רעסיורג רעד ןופ ןַאמ רעד ןוא ןילָאװ ןופ לרוחב רעלענָאיצָאמע-וװיטיסנעס

 -סערגנָאק ןקישער םעד ןופ ץולח רעד :עיבמעלגַאז ןיא טָאטש רעלעירטסודניא

 שידיא ןקיטפַאז ריא טימ עיסעלָאּפ ןופ ץרַאה עמַאס ןופ לדיימ סָאד ןוא ןליוּפ

 רעד ןופ ןעלקניוו ריפ יד ןופ, --- שטשָאמַאז ןוא ןילבול ,ענליוו ןופ ,ליומ ןיא

 ןוא -"טייהיירפ, רעטרעדנוה ןופ ןטַאגעלעד 250 .ןעמוקעג ןעמ זיא ?הנידמ

 ,הרשכה רעד ףיוא םירבח רעטנזיוט ןופ רעטערטרַאפ ,םיפינס-"ריעצה ץולחה;

 ןוא ןעגנוגעװַאב עקיזָאד יד ןיא ןרָאװעג ףייר ןוא ןסקָאװעגסיױא ןענעז סָאװ

 .ןעגנוגעווַאב-טנגוי יד ןופ ןוא "ץולחה; ןופ לוע ןיא טנַאּפשעגנײא ןענעז סָאװ

 -- עלַא ןעמוקעגפיונוצ ךָאנ ןענעז סע רעדייא ,ןעװ:-סָאװ רעדייא רעבָא
 ןופ רילָאק רעיולב רעד ןוא ,גנַאזעג קידלארשי ץרא ןַא טכליהעגּפָא ןיוש טָאה
 רעד ןופ םיסוניכ יד טנַאמרעד סָאװ ,סעּפע טימ טעינימ ,טרעטַאלּפ רעדמעה יד

 ,טנגוי רעקידלארשי ץרא

 ערעדנוזַאב ןיא ,ןעגנוטַארַאב ערעדנוזַאב ייווצ ביײהנָא םוצ ,גנונעפרעד יד
 יד .ץנערעפנָאק-דוחיא עמַאזניימעג יד -- ףוס םוצ ןוא ,טלײטעגּפָא ,ןרעמיצ
 טױל טלייטעגנייא ןטַאגעלעד יד ,ןטייוצ םוצ רענייא טנעָאנ ןענעז ןלַאקָאל



 ןופ ץנערעפנאק דנאל עניור

 ,1929 ,גנוגטוואב רעטקינייארַאפ רעד ןופ רָאנימעס





 529 ןעגגוגעװַאב-טגגוי עשיצולמ  הילע עטפניפ יד

 רעד ןופ "טייהיירפ; ןוא טייז רעד ןופ "ריעצה ץולחה , :"םַאטשּפָא, רעייז

 ,טייז רערעדנַא
 תישילשה הדיעוה, :טַאקַאלּפ רעד טנַאװ רעד רעביא ןופ ּפָארַא טיירש טָא

 ןופ ץנערעפנַאקידנַאל עטירד יד; -- ָאד ןוא ,"ןילופב ריעצה ץולחה לש

 תובקעב/ :גנוזָאל ןייא ּפָארַא טיירש לָאז ןופ טנָארפ ןיא רעבָא ,"טייהיירפ;
 ןופ רערעבָארעד יד ןופ טירטסופ יד ןיא) ?שבוכה תמר ביתנב ,התינח ישבוכ
 ךוחיא ןופ דוס רעד ןטלַאהַאב ןיא ןירעד ,(שכוכה תמר ןופ געוו ןיא ,התיגח

 ,טײטַאב ןייז ןוא

 ןעייו דוחיא ןעוועג ןענעז'ס ,קיטַאלג רעבירַא טשינ ץלַא יא יאדווַא
 "סיױרַא ךיז ייז ןגעלפ ,קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ייז ןענעז ןצנערעפנָאק יד ףיוא
 ,"טייהיירפ, ןוא "ריעצה ץולחה, ןשיווצ ָאטשינ ןענעז תוציחמ ,ןקיֿפסיױא ,ןלייש

 -אטנעמ רעד ןיא ,רעטקַארַאכ ןוא פיט ןיא דישרעטנוא ןַא ןַארַאפ זיא'ס רעבָא
 ,.רעפסָאמטַא רעשירעיצרעד רעד ןיא ,טעטיל

 טַאמילק סנעמעוו ,ןילָאװ ןיא טלצרָאװ "ריעצה ץולחה, ןופ גנוגעװַאב יד
 ;גנולקיװטנַא ריא ףיוא לּפמעטש םעד טגיילעג ןוא ןרוּפש טזָאלעגרעביא טָאה
 -עג טָאה סָאװ ,רענַאיּפ םעד ןוא דנַאל סָאד רעטנעצ ןיא ןעזעג דימת טָאה יז
 ןוא ןערב ןכעלטננוי ליפזַא טיִמ טזיורבעגפיוא טָאה ןוא ,ָאסָאלק סעדנירג

 רעד .הרשכה רעשיצולח רעד רַאֿפ ךעלטעטש עשידיא יד ןרעבָארעד וצ סָאטַאּפ
 סָאד ,"רעדורב ןסיורג, ןייז ןופ טירטסופ יד ןיא ןעגנַאגעג זיא "ריעצח ץולחה;
 ,גנוגעואב רעד ןופ תיצמת רעד ןוא רקיע רעד ןעוועג זיא

 ! םיצולח עגנוי !דךלַאב עקַאט טָא ,םיצולח ןייז ןלעװ רימ

 ןיא ןוא ןלױּפ-סערגנָאק ןיא רקיעב טצַארּפשעגסױרַא טָאה ?טייחיירפ;
 לגנַארעג ןשיאײטרַאּפ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא יז .ןָאיַאר ןלעירטסודניא םעד
 ןופ אצוי לעוּפ ַא יװ ןוא "דנוב, ןטימ ףמַאק םעניא ,סַאג רעשידיא רעד ףיוא
 "טנוצ ריא וצ זיא'ס ,הביבס רעקימורא רעד ףיוא קיכַאװ ןוא ויטקַא ןריגַאער
 רעדנוזַאב ַא טגײלעגפיורַא טָאה סָאד ןוא ,עיסעלָאּפ ןופ םירבח טכיש ַא ןענַאטש
 ןיא ,ץוביק-הרשכה ןיא .גנוגעװַאב רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ףיוא טירָאלָאק
 גנוכעלקריוװרַאפ ןופ סעצָארּפ ןקידלארשי ץרא ןקידתופתושב ןיא ןוא ײטרַאּפ רעד
 ;"ריעצה ץולחח, ןופ םירבח ענעסקאורעד יד טימ ןפָארטעגנָא ךיז ןעמ סָאה
 ךיז ןבָאה םיפינס יד ןיא .דוחיא ןופ טָאבעג סָאד ןרָאװעג ףייר זיא'ס ןוא
 טייז ןוא ,סעיצַאינַאגרָא עדייב ןשיווצ ןדיישרעטנוא יד טשיוװרַאפ זייווכעלסיב
 ןעמוקעג זיא טָא ןוא ,"דוחיא, :ריפסיוא רעשיטקַארּפ רעד ןעמוקעג זיא ןרָאי
 ןענעז ןצנערעפנָאק יד .ץנערעפנַאק-טגנוקיגייארַאפ יד :העש עטקנעבעגסיוא יד
 -ינַאגרַא עדייב יד ןיא םירוריב עדנּפעשסיוא ערעגנעל ךָאנ ןעמוקעגפיונוצ ךיז
 ןריטנעמעצ וצ ןעגנואווצעג ,ןסיוטשעג טָאה סָאװ ?סעּפע; ןעוועג זיא'ס .סעיצַאז
 ןעוועג זיא'ס ;לגנַארעג ןטלפייווצרַאפ ןיא ןענַאטשעג זיא לארשי ץרא : תוחוכ יד
 ,1938 רעמוז

 רעקידלארשייץרא ןַא סָאװ לטרעוו עקיזָאד סָאד טָא -- ?סעיזוליא ןָא;
 עמַאס רעד םצעב זיא -- ץנערעפנַאק-דוחיא רעד ףיוא ןלַאפ טזָאלעג טָאה רבח
 ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענעז סָאװ ןטַארעּפער עלַא ןופ תיצמת ןוא ךות
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 -םורח םעד ןופ ליורג ןצנַאג םעד ןבױהעגסױרַא טָאה'מ .םירבח רעקילדנעצ
 סָאו ,לדיימ ןוא לגניא ןשידיא םעד ןופ לרוג םעד ,לטעטש ןשידיא ןדנרעוו

 ,טלעוו רענערָאװעג-עגושמ ַאזַא ןיא ןסקַאװ
 (1938 רצעבָאטקָא ,"רבד;)

 ןַא סלענע צ ַא ק לחר

 דוחיא ופ חוכ טימ

 ץולחהע ןוא "טייהיירפ, ןופ ןצנערעפנָאק עטרעדנוזעגּפָא יד ןיא גָאט ַא
 ךיא בָאה דליב ַאזַא טקנוּפ .ץנערעפנָאק-דוחיא רעד ףיוא גָאט ַא ןוא ,"ריעצה
 ,קיצנַאװצ-ןצכַא ןופ רעטלע ןיא עכעלטנגוי -- ָאד רעבָא ,לארשי ץרא ןיא ןעזעג

 ןיוש ןגיוא עניימ רַאפ טקעלּפטנַא טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשזַאזייּפ עשימייה ןוא
 יד .טייקליק ַא ,דלָאג ןופ ןוז ַא ,דלַאװ ןיא רעבמעטּפעס :רָאי קילדנעצ ַא

 ןקלעװ וצ ןביֹוהעגנָא טשינ ךָאנ ןוא טרַאצ ןזָארג יד :ךָאנ ןענירג רעמייב
 ןעמעלַא ןוא ץלַא ףיוא תבש תכלמ יד טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה לָאמַא טימ

 -רעטסעװש יד ןופ ךיוא ןעמוקעג זיא'מ .טסעג ןוא ןטאגעלעד 500 ַא
 ןבעג רענייא ,ןקַארַאב עסיורג ייוצ ןיא .רעדנעל ערעדנַא ןיא ןעגנוגעװַאב
 :תמאה ןעמל ןוא .ןצנערעפנַאק עטרעדנוועגּפָא עדייב יד רָאפ ןעמוק ,ןרעדנַא
 -רעביא טָאה גנוגעװַאב ןייא ףיוא .טקנוּפ-גנַאגסיױא ןרעדנַא ןַא ןבָאה עדייב
 -- רעטייווצ רעד ףיוא ,ןליױּפ ןיא ײטרַאּפ עטקיניײארַאפ יד לּפמעטש ַא טזָאלעג
 ןעועג ןענעז רעיצרעד יד ךיוא ."דחואמה ץוביק, רעד ןוא לארשי ץרא
 עטייווצ יד ןוא ,גנואיצרעד עשיטילָאּפ ַא ןבעגעג טָאה גנוגעוװַאב ןייא :ערעדנַא
 ,שיאערבעה -- עטייוצ יד ,שידיא טריוויטלוק טָאה ענייא : עשיצולח ַא --

 ןיא ןוא גנוגעװַאב רעד ןופ טלַאטשעג ןיא ןדיישרעטנוא ךיוא ןַארַאפ ןענעז'ס
 ,ליטס

 רעטעּפש ןבָאה ,םיכנחמ ענעדישרַאפ ןעוועג ןענעז הליחתכל ביוא ,רעבָא
 רעקידלארשי ץרא רעד :רעיצרעד עקידתופתושב יד ןייז עיּפשמ ןביוהעגנָא
 טלעװ יד סָאװ םינּפ סָאד ןוא רעקלעפ יד ןשיװצ ןדיא ןופ עגַאל יד ,יובפיוא
 "רעד ךיז ןבָאה ןעגנומערטש עדייב ןוא .ןרָאי עטצעל יד ןיא ןעמוקַאב טָאה
 ןגעוו ןייזטסואווַאב רעד טקרַאטשעג ךיז טָאה "ריעצה ץולחה, ןיא ,טרעטנענ
 ַא ןלעטשפיוא רַאפ גרָאז יד ןוא גנואיצרעד רעשיטילָאּפ ןופ טייקיטיונ רעד

 -עגסיוא ךיז טָאה ?טייהיירפ, ןיא ןוא ,תולג ןיא גנוגעווַאב-טנגוי עשיטילָאּפ
 ןטמיטשַאב ַא ןפַאש רַאפ ןוא המשגה רעכעלנעזרעּפ ראפ רעגַאב רעד טלייש
 -תופתושב רעד ןעוועג זיא טקנוּפ-רעטנענרעד רעד ,דנַאל םעניא רעגייטש-סנבעל
 -"טייהיירפ, יד ייב ןרָאװעג טריוויטלוק ךיוא זיא ָאד .ץוביק-הרשכה רעקיד
 .שיאערבעה ֹוצ גנואיצַאב רעדנַא ןַא םירבח

 ןטרַאד טָאה סָאװ ,טַאמילק ןקיטסייג םעד ןוא ווָאפעזי ןיא סוניכ םעד
 .רעטניה םענײמעגלַא םעד ןופ ךמס ןפיוא רָאנ ןפיירגַאב ןעמ ןָאק ,טשרעהעג
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 -- הרשכה יד ,ןעגנוגעװַאב-טנגוי עקידלארשי ץרא עלַא ןיא הדירי ַא :טנורג

 "סטעברַא עקיטכיוו ,טרידיוװקיל םיפינס-"ץולחה, יד ןופ ךס ַא ,ןּפמורשעגנייא
 רַאפ סעיצַאזיליבָאמ יד ; ךיז ןסילש סָאװ ,םיצוביק יד ךרוד ןזָאלרַאפ סעיציזַאּפ
 יָאלטטעברַא רעד ףיוא טקוקעג טשינ ,ןטַאטלװער עקיטשינ ןעגנערב הרשכה
 ,לטעטש םעד ןיא טנגוי רעד רַאפ טייקיז

 ,ןבעל ןופ םעדָאפ רעד ךיז טבצוו ווָאפעזוי ןיא ָאד ןוא
 יװ גנומיטש ַא טליפעג ךיז טָאה "טייהיירפ, ןופ ץנערעפנַאק רעד ףיוא

 ןטימ טיירפעג ךיז טָאה ענייא ,ןעגנומערטש יווצ טנכיײצעגנָא ךיז ןטלָאװ'ס
 ןסעזעג ןענעז סָאװ יד .דיירפ ןֶא ןעמונעגפיוא סע טָאה עטייווצ יד ןוא ,דוחיא

 ויא דוחיא רעד ואוו -- ןטקנופ-הרשּכה יד ןופ ןעמוקעג ןענעז םוידיזערּפ ןיא
 -ַארַאּפ ייווצ םורַא טריפעג ךיז טָאה חוכיוו רעד .ןינע לעכעלריטַאנ ַא ןעוועג
 גנוגעווַאב טגנוי רעד ןיא רענעסקַאװרעד רעד .א : םרָאפטַאלּפ רעד ןיא ןפַארג

 ,טירש ַא -- ןייז הלוע ןוא ץוביק-חרשכה ןיא ןייג ןצ טכילפ יד ךיז ףיוא טמענ

 --- עלַא ןגָאז ָאד) טכילפ ַא יװ טציא זיב טנעקרענָא טשינ טָאה "טייהיירפ , סָאװ

 -- ?הרשכהה תבוח/; טָאטשנָא ?תכייחמ הרשכה; :שידיא ןדער סָאװ יד וליּפַא

 "ךוניח סָאד .ב (?הרשכה רעד ןופ טכילפ יד, טָאטשנָא "בייחמ זיא הרשכה יד;

 רעטקיניײארַאפ רעד ןופ ןבעל ןיא ןכַארּפש עדייב ןופ לָאר יד ןוא םעלבָארּפ

 ,גנוגעוואב-טנגוי
 טנעקרענָא טָאה ןוא דוחיא ןטימ טיירפעג ךיז טָאה סָאװ ,גנוטכיר יד

 :טהנעטעג טָאה ,שיאערבעה ןוא המשנה ןופ טכילפ יד
 ןופ ןטייצ ןיא זַא ,קלָאפ לַאמרָאג ַא ליב ןייז טלָאמעג סע ןָאק ? ןכתיה ---

 ?טשיג רעדָא טכילפ ַא זיא הילע יצ ןייז לפלפמ ךיז טנגוי יד לָאז רַאפעג

 ןעמוקַאב רימ סָאװ וירב יד ןופ רָאנ ןבעל ,ץוביק רעזנוא ןיא ,רימ ---

 ,"םינולאע ןוא םירבח ערעזנוא ןופ
 ןבָאה ןוא "טייהיירפ, ןופ ראנימעס ןיא ןסעזעג ךָאד רימ ןענעז ---

 סָאד ,םיא ןופ ןענרעל ןלָאז רימ ידכ ,שידיא ןיא ןרענערב .ח .י טצעזעגרעביא
 .ץוביק ןיא טנרעלעגסיוא ךיז רימ ןבָאה -- ןענעק רימ סָאװ שיאערבעה

 טימ טבעלעג ןבָאה רימ ןעװ גנוגעטװאב רעזנוא ןיא ןטייצ ןעוועג ---
 עיטַאּפמיס יד ןעניוועג רימ ןלעװ טייקיטעט רעשיטילַאּפ ךרוד זַא ,סעיזוליא
 רעד ןיא ,טעברא רעד ייב ,הרשכה רעד ףיוא רעבָא .רעטעברַא ןשיליוּפ ןופ
 םיא ןבָאה רימ .םינּפ לא םיִנּפ םיא טימ ןפָארטעגנָא ךיז ריִמ ןבָאה קירבַאפ
 רימ ,טשױטנַא ךיז ןבָאה רימ ןוא סעיציזָאּפ-סטעברַא רַאפ ףמַאק ןיא טנעקרעד

 ערעדנַא ןעניײשַאב ןוא ןריטנעזערּפער טשינ ןפרַאד רימ זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה
 ןוא עיצקַא עשיטילַאּפ רעזנוא טאהעג טלָאװ םינּפ רעסָאװ ןוא .ןעגנוגעווַאב
 ?ןטקנופ-חרשכה ןָא ײטרַאּפ רעד ןופ לרוג רעד

 ןקילַאיב .ג .ח ןענרעל ןלעװ רימ סָאװ ןצרַאה םוצ ןעמענ ךיז טָאטשנַא --

 ןענעייל ןשַא םולש ךיוא סָאװ ןייז וצ רעצמ ךיז רעכיילג זיא ,שיאערבעה ןיא

 ,שיליוּפ ןיא רימ

 ןוא םעט ַא ןַארַאפ זיא ןטרָאד ,לארשי ץרא ןיא זיא ןבעל ץנַאג רעזנוא ---
 ןענַאטשטנַא זיא יז רעבָא ,ןייש זיא שידיא ,תמא .ןבעל רעזנוא ןיא טייקנייש ַא
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 רעייט רעבירעד רימָאל .ןצעזרָאפ טשינ ןענָאק רימ סָאװ ,טייקכעלקריוו ַא ןיא
 .ןזָאלרַאפ יז ןזומ רימ רעבָא ,ךַארּפש עקיזָאד יד ןטלַאה

 טימ ןקינייארַאפ ךיז רימָאל : ױזַא טָא ןרילומרָאפ רימ ןפרַאד עגַארפ יד ---
 ."ריעצה ץולחה; ןטימ ןקינייארַאפ ךיז אליממ רימ ןלעװ טלָאמעד ןוא אפוג ךיז

 ױזַא טָאה דוחיא ןטימ טיירפעג טשינ ךיז טָאה סָאװ גנוטכיר יד ןוא
 :טהנעטעג

 -ַאלקָארּפ טשינ ןבָאה רימ םגה ,הרשכה ףיוא ןעגנַאגעג ךָאד רימ ןענעז --
 -טנגוי ןייא ןופ ליּפשיײב ַא ךָאד רימ ןבָאה טָא ןוא .הרשכה ןופ טכילפ יד טרימ
 טריגענ טָאה ןוא המשגה ֹוצ םירבח עריא ןעוועג בייחמ טָאה סָאװ ,גנוגעוװַאב
 ?ןעוועג חילצמ יז טָאה יצ -- טעברַא-תולג יד

 יד ןעיצוצ טשינ רימ ןלעוװ "טכילפ-הרשכה; ןופ גנוזָאל רעד טימ --
 ןכלעוו ןיא ,רָאדירָאק ןלָאמש ַא ןיא ןרירװענַאמנײרַא זיולב ךיז ןלעװ רימ .טנגוי

 ,טירטוצ ןייק ןבָאה טשינ ןלעװ ןסַאמ יד

 רַאפ תולג ןיא גנוגעוװַאב ַא רָאנ ,תולג ןיא לארשי ץרא טשינ ןענעז רימ --
 ,לארשי ץרא

 ,ענייא ? םירבח ןופ סעירָאגעטַאק ייווצ ןפַאש וצ סע ךיז טניול יצ --
 ךישממ לָאז עטייווצ יד ןוא ,הרשכה ףיוא ןייג --- ןרעװ ףייר םייב לָאז ,עטילע יד
 ַא ןיא ײטרַאּפ יד ןעלדנַאװרַאפ רימ ןלָאז יצ ?ײטרַאּפ רעד ןופ ףינס ןיא ןייז
 -טנגוי יד ןופ ענעסױטשעגסױרַא יד רַאפ ,ןריטרעזעד רַאפ טלקמ םוקמ
 -ןצסיוא יאדכ זיא ?םיצוביק יד ןופ ענעפָאלטנַא יד רַאפ ןוא סעיצַאזינַאגרָא
 ?"ץולחה, םעד ןוא ײטרַאּפ רעד ןשיווצ םוהת ַא ןבָארג

 טרימוזער טָאה סָאװ רבח רעד זיב ,ןטנעמוגרַא ןטכָאלּפעג ךיז ןבָאה ױזַא
 םעד סיפ יד ףיוא טלעטשעג טָאה סָאװ סָאד, : טנקסּפעג טָאה ןעגנולדנַאהרַאפ יד
 ,?ײטרַאּפ יד ןעיובפיוא ךיוא טעװ ,"ץולחה;

 ץנערעפנָאק רעד ףיוא ךיוא ןעגנוריטַאש ייווצ טלײשעגסױרַא ךיז ןבָאה'ס
 טעװ רעמָאט ,רעטיצ רעד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ָאד ,"ריעצה ץולחה, ןופ
 -ןגנילק רעד ןופ ןטלַאהקירוצ ךיז סָאד ,תוטשּפ יד ,טלַאטשעג סָאד ןייג דוביאל
 ,ליטס רעד ןעגנוגנערטשנָא ענייז ןוא דיחי ןופ גנוצַאשּפָא יד ,עזַארפ רעקיד
 רעביל רימ זיא'ס, .טגָאזעג רע טָאה ,?שרעדנַא ךָאד ייז ןצנַאט ַארָאה ךיוא,
 ,רעקילדנעצ טימ ,רּפסמ יתמב ,גנוגעװַאב רעקניניילק ַא ןיא ןביילברַאפ וצ
 רעד ןָא רעבָא ,גנואוש טימ ,גנוגעװַאב-ןסַאמ רענעמואוושעצ ַא ןיא רעדייא
 ."תישיא המשגה ןופ שינטנעקרעד

 ץולחה, ןטושּפ ןופ טלַאטשעג סָאד, :טלמַאטשעגסיױא טָאה רבח ןייא ןוא
 --- ןעלטוררַאפ וצ ךיז לגוסמ זיא ןוא השוב ןופ ליפעג ַא טָאה סָאװ רבח-?ריעצה
 רשפא זיא סָאװ ,טנגוי-"טייהיירפ, רעד ןופ ץירּפשניײא-טולב ַא ןיא ךיז טקיטיונ
 ."טומ טימ טרישרַאמ יז רעבָא ,קידוועיירש וצ לסיבַא

 ןריטּפעקַא יז ,שיאערבעה ןופ לרוג ןרַאפ טגרָאזַאב ןענעז רעלקנעווק יד
 סָאװ ,*ײטרַאּפ רעד ןופ ןילּפיצסיד רעד ןפרַאװרעטנוא ךיז; :טקנוּפ םעד טשינ
 .עיזיוו:טנגוי רעד ןופ טייו רעייז זיא תומוקמ עסיוועג ןיא רעטקַארַאכ ריא
 טקורעגרעביא טָאה סָאװ ,םרָאפטַאלּפ-דוחיא רעד ןופ ןדירפוצ טשינ ןענייז ייז
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 ןפיוא ןייג רעכעלטנגוי רעד טעװ רעמָאט ,רָאי 21 וצ 18 ןופ טכילפ-הרשכה יד

 רעד ןופ ףינס ַא ןיא ןטערטניירַא טעװ רע ,דנַאטשרעדיװ ןרעטכייל ןופ ןגעוו

 .גנונדרַא ןיא ךיז טימ ןייז ןוא ,ײטרַאּפ
 ןקיטכיו ַא ןעמונרַאפ טָאה ליטס עגונב אירטו אלקש רעד ןיא ,בגא

 ןוא ,?עיצַאלימיסַא; ןגעק טנרָאװעג ןבָאה ערעדנַא .םרָאפינוא ןופ עגַארפ יד טרָא
 רעקיזָאד רעד ןיא קידוו'נח סעּפע ןעוועג זיא'ס ,עלַא טימ ךיילג ןייז וצ ןליוו ןרַאפ
 ,טקעפע רעכעלרעסיוא רָאנ גולפ ןיא זיא סָאװ ךַאז ַא יבגל טייקוויטיסנעס

 ,טנװָא ןזיב ןסעזעג ךיא ןיב "ריעצה ץולחה, ןופ ץנערעפנַאק רעד ףיוא
 טָאה ,ץנערעפנָאק"דוחיא רעד ןופ גנונפערעד יד טרעטנעגרעד ךיז טָאה סע ןעוו
 "עג זיא רענדער ןייא ןופ ןוא רבע ןכָאנ טפַאשקנעב יד ןעוועג רבוג ןעמעוו ייב
 "עג שימרוטש ַא ןוא ,.."ןטונימ עטצעל ערעזנוא ןענעז סָאד, : טרָאװ ַא ןלַאפ
 ...ןטונימ עטצעל יד טשינ טייוו ךָאנ ןענעז'ס ,ןיינ ,ןכָארבעגסױא זיא רעטכעל

 ןָאפ יד ןבעגרעביא סָאד ןוא ץנערעפנָאק-דוחיא רעד ןופ גנונעפערעד יד

 תורדתסה רעד ייב לעוּפה דעו ןופ ןעמָאנ ןיא גנוגעװַאב רעטקינייאראפ רעד ןופ

 ...גנובעלרעביא עפיט ַא ןעוועג זיא

 "ָאזער ןעמונעגנָא טָאה'מ ןוא ןטַארעפער ןטלַאהעג ןעמ טָאה סנגרָאמוצ

 ,סעיצול
 "נָא טָאה'מ .םיזכרמ ייווצ טקינייארַאפ ךיז ןבָאה'ס ,ןלַאװ -- סולש ןרַָאפ

 יִד -- גנֹוגעװַאב רעטקיניײארַאפ רעד רַאפ םָארנַארּפ-טעברַא ןַא טנכייצעג
 "עג רעד -- ןילָאװ ןעוועג זיא טציא זיב .ךעלדיימ ןוא ךעלגניי טנזױט 5
 "ריעצה ץולחה, ןופ ץַאלּפ-סטרובעג רעד ךיוא --- וװָאסָאלק ןופ ץַאלּפ-סטרוב

 רעד ןעוועג ןלױּפ-סערגנַאק זיא --- ?טייהיירפ, ןופ עטרַאקידנַאל רעד ףיוא ןוא

 ןדיא ןָאילימ ריא טימ עיצילַאג טייקיטעט רעייז ףיוא טרַאװ טציא ,רעטנעצ
 רעבָא ,ןטסינומָאק יד ןופ טלײטעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,עכעלטנגוי ןסַאמ יד טימ
 עשיליוּפ ערעדנַא ךיוא ןטרַאוװס ;געוװו רעדנַא ןייק ןענופעג טשינ ךָאנ ןבָאה
 ענעלַאפעצ יד קירוצ ןלעטשוצפיוא טרעדָאפעגפױא ןרעוו ןלעוװ ייז .ןענָאיַאר
 יז ןפרַאד -- רעטעברַא יוװ ןוא ,ײטרַאּפ יד ןעיינַאב ןוא ?ץולחה, ןופ םיפינס
 .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןשיווצ וויטקַא ןייז וצ טכילפ יד ןענעקרענָא ךיוא
 ןרָאװעג טגײלעגפױרַא ןענעז --- עקירָאי 21--18 -- "טפיש רעטירד, רעד ףיוא
 "סיוא בייחתמ ךיז גנוגעװַאב יד זיא טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,ןטכילפ עלַא יד

 ןעז ןעמ טעװ םיא ךרוד סָאװ ,דָאטעמ-ךוניח ןכעלטייהנייא ןַא ןריזילַאטסירקוצ

 ןעמ טעװ קעווצ םעד רַאפ .ןעמַאזקע םעד ןטלַאהסיױא ןענָאק טעוװ דוחיא רעד יצ
 סָאװ -- רערעל ןשיאערבעה םעד .גנוטַארַאב-גנואיצרעד ַא ןפורפיונוצ בורקכ
 "רוטלוק רעד וצ ןעיצוצ ןעמ ףרַאד --- טצונעגסיוא קינייוו יוזַא טציא זיב טָאה'מ
 ןריזינַאגרָא ךיוא ףרַאד ןעמ .ןעניפעג םיא ןעמ ןָאק םוטעמוא טשינ ,תמא ,טעברַא
 "ילרפע ןיא טשינ ,טרָא ריא ןענופעג טשינ טציא זיב טָאה סָאװ ,טנגוי-זרעל יד

 עקידנטעברַא יד ֹוצ רקיעב ןעיצ סָאװ ,"ריעצה ץולחה, ןיא טשינ ןוא "טייה

 טנַאקַאב ךיוא זנוא זיא סָאװ עגַארפ יד קשוַא ןכב ךיז טלעטש סע ,ןטנעמעלע
 רעדנקינייארַאפ רעטרעדנוזעגּפָא ןַא רעדָא םאר רעטרעדנוזעגּפָא רעד ןגעוו י"א ןיא
 .טנגוי סעירָאגעטַאק עדייב ןופ םָאר



 ןליוּפ ןיא םיצולח 524

 ןופ לדיימ ַא ןוא "ריעצה ץולחה; ןופ לגניי ַא ןעמונעגרעביא טָאה ןָאפ יד

 "עג ןבָאה "ריעצה ץולחה/ ןופ לדיימ ַא ןוא "?טייהיירפ, ןופ לגניי ַא ."טייהיירפ,

 ,רעטרעוו עלופסגנומיטש ןוא עלַאטנעמיטנעס ,עצרוק טימ ץנערעפנָאק יד ןסָאלש

 .ןכַארּפש ייווצ ןיא סעיצַאירַאװ ריפ טרעהעג ןעמ טָאה םורַא ױזַא

 טעװ ,ץנערעפנָאק רעקיזָאד רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה סָאװ ,טנגוי יד

 ,ןצנערעפנָאק-דוחיא ערעזנוא טשינ ןסעגרַאפ רימ יו טקנוּפ ,ןסעגרַאפ טשינ יז
 חצנ רעבָא ,םלוע רעד זיא קיטרַאנדישרַאפ ,תוביסמ יד ןענעז קיטרַאנדישרַאפ
 טעװ ,ןשלעפ טשינ טעװ דוחיא ןופ חוכ רעקיבייא רעד -- רקשי אל דוחיאה

 ,ץַאלּפ ןייק ןיא --- ןשיוטנַא טשינ

 (1939 ,"תלעוּפה רבד;)

 .דוחיא רעד וצ גנוסירגַאב סדייז הרופצ
 ץנערעפנָאק

 !"ריעצה ץולחה;---"טייהיירפ, ןופ רעדניק ןוא םירבח עניימ וצ;

 -יוא ןט-11 םעד ןעמוקעגנָא רימ וצ זיא גנודַאלנייא ןוא ווירב רעייא
 -רַאפ א וצ קידנעייג ,ןלַאפעג זיא דייז ןעוו ,םישדח ייווצ יד וצ טקנוּפ ,טסוג
 ליפ ןענופעג ךיא בָאה תורוש ערעייא ןיא .,"דבועה רעונה, ןופ גנולמַאז

 העידי רעייא ןעמוקַאב וצ ןייז וצ הכוז ךָאנ ףָאה ךיא .גנוקיטומ ןוא טסיירט
 יד טימ ךיוא ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי ערעדנַא טימ גנוקינייארַאפ ַא ןגעוו
 ךיוא .געו רעזנוא ףיוא ןעגנולכיורטש ךָאנ ןגייל עכלעוו ,עשירענגעק

 -ילָאסנָאק יד ןעז וצ ןעוועג זיא גנובערטש-סנבעל עצנַאג סדייז רדנסכלא

 "רעד טשינ סָאד רע טָאה .תונחמ ערעזנוא ןופ גנוקינייארַאפ ןוא עיצַאד
 ,ןייז טרעשַאב רימ סע טצװ רשפא ,טבעל

 רעד ןופ רעיוב ,עלַא רימ ןליפ דנַאל ןיא ןרָאיײסטעברַא 34 יד ץָארט

 ןייטש וצ טייקטסעפ עקיטסייג ןוא חוכ ןכעלרעניא גונעג ,הילע רעטייווצ

 רעזנוא ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא םיצולח ןייז ןוא טנָארפ ןיא ךייא טימ ןעמַאזוצ
 ...ןעוטפיוא ןוא קרעוו עיינ ןוא עטלַא

 סָאװ ,דירפ רעד רַאפ ןוא גנודַאלנייא רעייא ױרַאפ ךייא קנַאד ךיא
 רעד וצ גנודַאלנייא רעטייווצ ַא ףיוא טרַאװ ךיא .טּפַאשרַאפ רימ טָאה ריא
 לעװ ןַאד ןוא טנגוי-רעטעברַא רעשידיא רעצנַאג רעד ןופ גנוקינייארַאפ
 ,ךייא וצ ןעמוק ןרעג ךיא

 !ןליוו ןוא עיגרעגנע ,ןביולג

 ,דרע ןוא טעברַא ןופ סורג טימ

 דייז הרוּפ צ

 ,(1938 ,9 "טייהיירפ רקזנוא;)
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 עק מור פ

 געט עכעלרעייפ

 שפנה-ןובשח ןטסנרע ןופ געט ,דוחיא ברע ןופ געט יז ןעוועג ןענעז רעווש
 "ףעניא ןַא טימ דוחיא םוצ ןעגנַאגעג ןענעז רימ ;ןשינעלגנַאר עכעלרעניא ןוא

 ףרַאד סָאװ עיינ סָאד רַאֿפ ,עטנַאקאבמוא סָאד רַאפ טָאהעג ארומ .רעטיצ ןכעל

 ,ןעמוק
 וצ ןדנובעגוצ ןעוועג ,םַאר עטמיטשַאב ַא ןיא טבעלעג רימ ןבָאה גנַאל-ןרָאי

 ןבָאה םירבח ןוא ,תוקפס ךיוא ןעוועג ,יינסָאדנופ ןעיוב ןביױהנָא לָאמַאטימ ןוא ריא
 ןבָאה הבשחמ רעמַאזניימעג ןיא ןוא ץנערעפנַאק רעד וצ טכַארבעג תוקפס ערעייז
 "רעּפ וצ -- םישעמ וצ טריפ סָאװ געוו ַא ,טכַאמעג רָאלק געוו רעזנוא ךיז רימ
 ,גגושרעדנארעביא עכעלנעז

 ַא ןבעג ךרוד ןוא .תוחוכ יד ןקינייא ןזומ רימ זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבַאה רימ
 ,געוו רעזנוא רַאפ םיא ןרעבַארעד ,ןכעלטנגוי ןדעי רעטטנע ןטערקנָאק

 ןַא לכ םדוק ,ןכַאמ לָאמַא רַאפ ריִמ ןליוו ןשינערעקרעביא-טלעוו טשינ

 "טסבלעז .עטלַא סָאד ןופ ךיז ןעיירפַאב .תוחומ ענעגייא יד ןיא שינערעקרעביא
 ענעדישרַאפ ןופ יירפ -- למערק סעמַאמ-עטַאט ןיא קיגנעהּפָא טשינ ,ןייז קידנעטש
 ! ץולח ַא ןייז --- ןלייטרוארָאפ

 טָאה ץרַאה סָאד ,טליפרעד חוכ רעזנוא רימ ןנָאה ץנערעפנַאק רעד ףיוא
 טיירג ןענעז סָאװ ,עכעלטנגוי עטמַאלפעצ רעטרעדנוה יד קידנעעז טלּפַאצעג

 ,ץלא ףיוא
 עיזיוו יד טעברַא רעכעלגעט רעזנוא ןיא ןטײלגַאב זנוא טעװ גנַאל םישדח

 ךיז ןרעטנענרעד סָאװ ,טנגוי ןרעלאּפש יד .ץנערעפנַאק-סגנוקינייאראפ רעד ןופ
 ,ןטייר ןטייק ןעק סָאװ ,הוכ א ,געוו ןעמַאזניימעג א ןטערטַאב וצ

 טשינ ןענעז רימ זַא ,טנַאמרעד זנוא ןבָאה ןעגנוסירגַאב רעקילדנעצ יד
 סָאװ ,הנחמ-םיצולח ןוא -רעטעברא רעסיורג א ןופ קלח א זיולב --- טמאזנייאראפ

 ,גנוזיילסיוא ןוא גנואיירפאב רַאפ ףמַאק םעד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה

 ןבָאה רימ ,רוד *ןטלַאפ ןופ רעטרעוו-סגנוסירגאב יד ןעוועג ןענעז דנריר
 ןבָאה טנָארפ-רעייפ ןופ ןסירג יד ןוא .טייק יד ראבסיירעצמוא זיא'ס זַא ,טליפעג
 ,טגגוי רעטקינייאראפ רעד ןופ לָאבמיס רעד ןרָאוװעג זיא שבוכח-תמר .טקיטומעג

 "ףעדניא ןעיורג םעד ןעזרַאפ טשינ רעבָא ןעמ רָאט בוט"-םוי ןופ געט יד ןיא
 .תוחוכ עדייב ןופ גנוסיגפיונוצ יד ןעמוקנָא זנוא טעװ טכייל יוזא טשינ ,ןכָאװ
 "סיוא םוצ קיטיונ זנוא ןענעז ןרַאנימשס ןוא ןרעגַאל ,טעברא רעגנאל ןופ םישדח

 ןיא טלמירדעג ןבָאה סָאװ ,עיגרענע ןופ ןלַאװק יד .שטנעמ ּפיט רעזנוא ןדימש
 ,גנוגעװַאב רעד ןיא טעברַא רעטקרַאטשרַאֿפ רַאפ ןרעװ ןדָאלעגסיױוא ןוומ זנוא
 ,גנוקינייארַאֿפ רעשיטקאפ רעד וצ געוו רעד זיא סָאד

 ;ץא 0 7 ר ,קָאטסילַאיב ץוביק
 .(1938 ,9 "טייהיירפ רעזנוא;)
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 עׁש ט נ ח

 טקַאפ ַא --- דוחיא

 "עג ןקיטולב ןופ ןטימ עמַאס ןיא ,רָאי ןופ גנונַאּפש רעקידרעביפ רעד ןיא
 ,טײרּפשעג געוו ריא גנוגעװַאב רעזנוא ךיז טָאה -- לגנַאר

 יד ךיז ןטיבעג ,עטנקלָאװרַאפ ןוא עקינוז : ןעוועג געט ענעדישרַאפ ןענעז'ס
 ןוא טעברַא טימ ענעדָאלעגנָא קידנעטש ,געוװ ןלופימ ַא ןיא סעּפולס-טסרָאיװ

 ,טײקטנַאּפשעג
 יז טסָאה ,ערעטסניפ-טעמַאס רעדָא עקיד'הנבל ,טשיוטעג ךיז ןבָאה ןטנווָא

 -נייא --- ןטנוװָא יד ןופ םענייא ןיא שינעעשעג ַא זיא ןעמוקעג זיב טקרעמַאב טשינ
 ,ןורכז ןיא קיבייא ףיֹוא ריד ךיז טצירקעג

 ןקירעזייה ןזעוורענ ןופ טרעטייוורעד ,טָאטש-טּפױה רעד ןופ טייז ַא ןיא
 רעקיטסברַאה רעליטש ַא ןיא ,ןטנוװָא יד ןופ םענייא ןיא .ווָאפעזוי טגיל --- ץלירגעג
 עכעלטנגוי עילַאװכ ַא ןוא ןעמוקעגנָא זיא גוצ ַא : ןעשעג סעּפע זיא ,שינרעטסניפ
 .ןָארעּפ ןטמַאזנייארַאפ ,ןלעקנוט םעד טציילפרַאפ טָאה

 ןענעז יז שטָאכ ןוא רעטסנעפ עקיטכיל טצנַאלגעג ןבָאה סנטייוורעדנופ
 זיא ױזַא .הנחמ יד ןגיוצעג טָאה ןיהַא -- טסואוועג וטסָאה טלעטשרַאפ ןעוועג
 ןבָאה ,רעדנוזַאב ךָאנ "ייז, ןוא *רימ, ,תונחמ עדייב .טנוװָא רעטשרע רעד ןעוועג
 ,שפנה-ןובשח ַא ךיז רַאפ טכַאמעג

 ןופ טייקירעווש -- טפול רעד ןיא ,טייקינייא ןופ ןעגנוזָאל -- טנעוו יד ףיוא
 -נעמַאזוצ רימ ןבָאה טנװָא םעד .גנודיישטנא רעטצעל ןופ רעטיצ ,גנומיטשַאב
 ןבָאה ."טלעוו, ןופ עטיהעגּפָא קיטכיזרעפייא ןוא קילעפנרָאז ,תורצוא ןבילקעג
 ,המדקה יד ןעוועג זיא ַאזַא .טקַאּפ ַא טימ ןטפָאהַאב ןוא ןסָאגעגפיונוצ ייז רימ
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 ,ןעוועג זיא טנווָא ןַא ךָאנ ןוא
 ,גנוקינייארַאפ וצ םירבח ערעזנוא טרַאװעג ןיוש ןבָאה לָאז ןקיטכיל ןיא

 ןופ גנַאזעג ,ןגעקטנַא ייז טנַאּפשעג רימ ןבָאה ןעייר ענעסָאלשעג ןיא ,רימ
 ַא :ןכיוה וצ ןגָארטעג ךיז ןוא שינרעטסניפ יד ןטלָאּפשעג טָאה רעטרעדנוה
 -מערָאװ ַא טראּפשעג ךיז טָאה סע ,עטעילַאװכעצ סענירּפושט ,ּפעצ ַא ןופ דלַאװ
 ,סמעטָא ענעגנוזעצ עגנוי ןופ טייק

 .ןעייר ןיא טרַאװעגּפָא זנוא ןבָאה ייז

 :זנוא רעביא -- תונחמ ייוצ ,ןסָאלשעג :ןעמוקעגנגעקטנַא ןענעז רימ

 ןָאפ יד --- טײקנדײשַאב ןוא טעברַא ןופ ןָאפ יד ,סאלק ןופ טייקינייא ןופ ןָאפ יד
 זיא עייר יד .טקיטפערקַאב זיא "המדקה יד, -- טונימ ןייא .תורדתסה רעד ןופ
 ןופ ןָאטעג לאש ַא טָאה "ץולח הלע, ,טייקליטש עכעלרעייפ ַא ; רעטיצ ַא ךרודַא

 ןפיוא .ןגעקטנַא טנַאװ-ןשטנעמ ַא טרעפטנעעג טָאה !*טפַאשטניירפ/, ,טייז ןייא
 -ּפָארַא טעװ טַאט ןופ טייקינייא; :רעטרעװ ס'לחר טילבעצ ךיז ןבָאה טנַאװ
 ."םענורב ןופ ןייטש םעד ןרעדיילש

 ,(1938 ,9 "טייהיירפ רעזנוא) ,שזדָאל ץוביק
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 םילרעפ קחצי

 ץיירקנקַאה ןפ ןטָאש ןרעטנוא

 ןסָאלשעג ךיז טָאה ץנערעפנָאק עקיגָאט יירד יד ,1928 ,רעבמעטּפעס

 ןטַאגעלעד טנזיוט יד ,טקַאֿפ ַא ןרָאװעג זיא ןעגנוגעװַאב עדייב ןופ דוחיא רעד

 "רָאפ זיא סעסיורג סעּפע זַא ,ליפעג ןטימ םייהַא ןרָאפעצ ךיז ןענעז טסעג ןוא
 סָאװ ,גנוגעווַאב-טנגוי עטקינײארַאפ א ןענַאטשטנַא זיא'ס 4 ווָאפעזוי ןיא ןעמוקעג

 ,םיפינס 250 ןיא טריזינַאגרָא ,ךעלדיימ ןוא ךעלגניי טנזיוט 25 םורא טמענ

 ןופ הנידמ עטשרע יד ןטעדוס השרפ רעד ןופ געט יד סע ןענעז ןעוועג

 עשיליוּפ סָאד .ןרעלטיה ןופ קורד ןרעטנוא ךיז טלַאפעצ עּפָאריײא לָארטנעצ

 רעטעמָאליק טַארדַאװק טרעדנה עכעלטע יד בילוצ הלודג אלמ זיא עשרַאװ

 ןרָאװעג ןסָאגרַאפ טשינ זיא ייברעד ןוא קלח ריא ףיוא ןלַאפעגוצ זיא סָאװ ,ביור

 ןוחצנ ןקיזָאד םעד רעטניה רעבָא .רענלעז ןשיליױּפ ןייא ןופ ןליּפַא טולב סָאד

 "ַאק יד ןיוש טרעיול --- *קיטילָאּפ רעשיליופ רעגולק רעד ןופ טכורפ יד, --

 :טעמוא ןיא טעשטּפעש שינעפיט רעד ןֹופ םיטש ַא ןוא ,ףוס רעד ,עפָארטסַאט

 "רעד ךיד ןעמ טָאה -- ןעקנורטרעד טסָאה וד לייוו --- "ךופטא --- תפטאד לעע

 ,ןעקגורט

 לטעטש ןדעי ןיא ,ןגָאלשעגרעדינ ןוא ןכָארבעצ זיא ןליוּפ עשידיא סָאד
 ןגיוא ןביז טימ גנוטכַא ןביג ייז ."אראנ; ןופ סעקווויַאב יד םורָא ךיז ןעיירד

 יד ןוא ,םָארק רעשידיא ַא ןיא קַאילָאּפ רענדָארָאמַאס א ןקעמשניירא טעוװ רעמָאט

 ,קסירב ,קיטישּפ :ןורכז ןיא קידעבעל ךָאנ ןענעז ןעמָארגַאּפ יד ןופ ןרָאמשַאק

 ץושטסבלעז ַא ןריזינַאגרָא וצ וואורּפ רעדעי .וועשזישט ,קצעיוװַאזַאמ-קסנימ

 טימ ןעמונרַאפ קרַאטש זיא גנוריגער יד ,דלַאװעג טימ טקיטשרעד טרעוו

 ,חומהב יד ףיוא תונמחר ןופ סיוא טייג טריא ץרַאה סָאד ,הטיחש רעשידיא רעד

 ץעגרע טָאה ןעמ .ןפוא *ןרַאטינַאמוח; ַא ףיוא טעליוקעג טשינ ןרעוו סָאװ ,ךעבענ

 רעלַאקידַאר רעמ ַא זיא "סולונ סורעמונ, .*סוזוַאלק סורעמונ, םעד טקעטשרַאפ
 "יוּפ רעד ןעמונרַאפ זיא םינינע יד טימ .ןדיא ןָא טעטיסרעווינוא ןַא -- לטימ

 וצ ,טנעדוטס עשידיא רַאֿפ קנעכביַאטעג .,קנַאדעג רעכעלטפַאשלעזעג רעשיל

 עידוטש רעייז ןסייררעביא יקיליוויירפ,  ןלָאז ייז ידכ ,ןבעל רעייז ןרעטיברַאפ

 טיול ןבעלסיוא ךיז ןָאק ןליוּפ ןיא דיא רעד זַא ,עיזוליא רעד וצ ףוס ַא ןוא --

 שידָאטעמ ןוא שיטַאמעטסיס ןביױהעגנָא ןעמ טָאה ױזַא ,ןטיוג ןוא ןעגנוגיינ שנייז

 ךשמ ןיא טגרָאזעג טָאה'מ יו םעדכָאנ ,ץנעגילעטניא עשידיא יד ןרידיווקיל וצ

 ,סעיציזָאּפ עשימָאנַאקע ערעייז ןופ ןסַאמ-סקלָאפ יד ןסױטשוצסױרַא ןרָאי ןופ

 ,ךעלטיפ עשירעניה ףיוא ןטלַאהעג יוװ ייס ךיז ןבָאה סָאװ

 ןָאסלענעצַאק קחצי .גנונפָאה יד ןשָאלעגסױא ןרָאװעג טשינ זיא ךָאד ןוא

 ,םירוסי"םוניהג ענייז עלַא ןיא תולג ןשיצולח םעד טימ ןעוועג זיא רעכלעוו

 : ןעגנוזעג ןַאד טָאה ןסָאגעגסױא רעטעּפש םיא ףיוא ךיז ןבָאה סָאװ
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 םֶהֵָמ חָנָאָנ ןיִא -- ?חֶנֶאָנ ֶהָמ יִמ
 הָמֵחַהָׁש ןֵמְז לָּכ ,דֶחֶא ַא
 רֹוא -- יֵנְרַק םֶהָל תַחַלֹוׁש ,תֵחַרֹוז

 הָמָדָא לַע םֶהָל ַחיִנָתְו

 ,שיִא חֶנאְנ אל -- ?חָנָאָנ םֶהָמ יִמ
 ,םֶלָרֹוגׁשֶרֶח חֶנֶאָנ הֶז
 דֹוע ,הָהָא :ְךֶבָי ׁשֶרֶח םֶע לָׁש ֹולְרֹונ
 .םיִלָלְצ ּוׁשְטִנ רָבְכּו - לֹודָנ םֹויַה

 יד ןופ ץרַאה סָאד ,לארשי ץרא רעביא ךיוא ןגיוצרַאפ ךיז ןבָאה סנטָאש יד
 ךיוא ןבָאה'ס רעבָא ,לארשי ץרא רַאפ טרעטיצעג דימת טָאה ןדיא עשיליוּפ
 "עג עקיטולב יד .,ןטכיזסיוא עקיד'תושממ עריא ןיא ןעלטייווצ טכיוטעגפיוא
 הכולמ רעשידיא ַא ןגעוו םולח רעד ,טקידנערַאפ טשינ ךָאנ ךיז ןבָאה ןשינעעש
 ןוא סעיסימָאק-שרָאפסיױא יד ןעמוקעג ןענעז'ס .ןענורעצ זיא -- הקולח ךרוד
 טימ ךייר רָאי עקיזָאד סָאד ןעוועג זיא ךָאד ןוא ,ךוב סייוו ברע ןופ גנומיטש ַא
 רעד ןופ קידנבױהנָא :לארשי ץרא רַאפ םוטנדיא ןשיליוּפ ןופ ןצנערעפנָאק
 טריצלָאטש סָאװ ,"דנוב ,, ןופ םַאנסיוא ןַא טימ לגילפ ןקניל םעד זיב ?הדוגא;
 יד ןגעוו עיזוליא רעד טימ טרענעג ךיז ןוא ?עיצַאלָאזיא עדנעצנעלג ,, ןייז טימ
 ,רעקלעפ יד ןשיווצ לארשי רַאפ ָאד ןענעז סָאװ ןטכיזסיוא

 ץרא ךייש סָאװ :תונותח עדייב ףיוא ןצנַאט רָאי ץנַאג ַא ןופ ןדיא ןוא
 סָאװ ןוא ;ןציטשרעטנוא ייז ףרַאד'מ ,ןטסינויצ יד טכערעג ןענעז -- לארשי
 ,םיא רַאפ ןעמיטש ףרַאד'מ ןוא ,"דנוב,כ הכלה זיא -- ןעמעלבָארּפ-רעטעברַא ךייש

 א טביאעגסיוא טָאה סָאװ רָאטקַאפ רעיינ ַא ןעמוקעגוצ זיא ןשיווצניא
 טָאה'ס :טנגוי רעשידיא רעד ףיוא רקיעב ,ןבעל ןשידיא ןפיוא העּפשה עקיטכיוו
 ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה'ס ,לארשי ץרא וצ ריט עטשרעטניה יד ןָאטעג ןפע ןַא ךיז
 -הרשכה יד ,תמא .ןעוועג הלוע ןוא הרשכה ןופ טנגוי עשיצולח יד טעּפמיא טימ
 ,םירבח יד טרעטַאמעגסיוא טָאה הילע ןופ גנוטרַאװרעד עגנַאל יד ןוא ןרָאי
 םיצוביק יד ,טקיטומרעד טָאה ןגעוו עלַא ךרוד ןייז וצ הלוע גנונפָאה יד רעבָא
 ןרָאװעג סָאמ רעקידנטײדַאב ַא ןיא ןענעז ייז םגה ,ןטלַאהעגסיױוא בור'ס ןבָאה
 הילע רעטרענעלקרַאפ ַא ןופ אצוי לעוּפ ַא יו טייקליבַאטס יד .,ןּפמורשעגנייא
 יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעו .,ןטנעמָאמ עוװיטיזָאּפ עריא טַאהעג ךיוא טָאה
 ןַא רעייז ןפַאשעג ךיז טָאה ןבַאטשסאמ עקידנטיײדַאב ןיא הילע עלַאגעלמוא

 יד ,לענש ןקידיילסױא ןעמונעג ךיז טָאה יז :הרשכה רעד ןיא עגַאל עטסנרע
 -טרעוו יד ןטיהוצּפָא רעווש ןעוועג זיא'ס ןוא ,טקעלקעג טשינ ןבָאה ןוורעזער
 ײמרַא-וורעזער יד .ןברָאװרעד טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא טָאה'מ סָאװ ןטרעװ עלופ
 ,טריטסיזקע רעמ טשינ טָאה -- "ץולחה; ףינס רעד -- ןֹרָאי עלַאמרָאנ יד ןופ
 ןעגנורעדָאפ יד ןעמוקוצכָאנ טרעדָאפעגפיוא ןרָאװעג גנוגעווַאב-טנגוי יד זיא
 ,הילע ןוא הרשכה ןופ
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 ןיא טכיירגרעד טָאה'מ סָאװ "שי; רעקיד'תומכ רעקיד'תופתושב רעד
 ןעמ ןָאק רעטנזיוט רעקילדנעצ ןופ גנוגעוַאב ַא טימ : טרעטנומעג טָאה ,ווָאפעזוי
 ןטנעמורטסניא עוויטקעפע עמַאזקריוװ ןבָאה רָאנ ףרַאד'מ --- ,ןָאטפױא סעּפע

 יד ןרעטיירבסיוא : טרינַאלּפ ױזַא טָא ןטייקיטעט יד ןעמ טָאה השעמל הכלה

 יד ןפיטרַאפ ;טנגוי עסריזינַאגרָא-טשינ יד רעמ סָאװ ןעמעננירַא ןוא ןעמַאר

 ןשיטסילַאיצָאס ןופ ןטרעװ יד ןוא טייקיטעט עשיאערבעה ןוא עשירעיצרעד

 וצ ןטיירגוצ ןוא ןעיצרעד ;ײטרַאּפ יד ןוא "ץולחה; םעד ןעיונפיוא  םזינויצ

 ,ץושטסבלעז ןוא הילע

 עטריזינַאגרָא לָאצ יד זיא ,המחלמ רעד רַאפ ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא
 רָאנ זַא ,ּפָא טצַאש'מ .עניילק ַא ןעוועג רוביצ-טנגוי ןשידיא ןיא -- עכעלטנגוי
 ,גנֹוגעווַאב-טנגוי רעשיטסינויצ ַא וצ טגנַאלַאב טָאה טנגוי רעד ןופ טנעצַארּפ 0

 ןבָאה ,טקיגײארַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,"טייהיירפ, ןוא "ריעצה ץולחחש רעד
 ריא בילוצ ןגיוצעג טשינ טָאה עטצעל יד ,טנגוי-ןרעל ןיא לגנַאמ ַא ןופ ןטילעג
 יאדװַא ןוא "ריעצה ץולחה; ןופ טנגוי-סקלָאפ רעד וצ --- םאטשּפָא ןלַאיצַאס

 רעד ןיא סיורג גונעג ןעוועג זיא לָאצ טעמעוו ,טנגוי-רעטעברא רעד וצ טשינ
 רקיעב ,ןזיירק-רעליש ןדנירג ךרוד -- טנגוי-ןרעל יד ןעיצניירַא סָאד ,"טייהיירפ,

 ןבעגעגנייא ךיז טָאה --- ןלוש-לטימ טריטסיזקע ןבָאה'ס ואוו ,טעטש יד ןיא

 םיפינס יד ייב קידנעטשטסבלעז טרינַאיצקנופ ןזיירק עקיזָאד יד ןבאה הליחתכל

 רעסיורג ַא ןוא ,םיפינס יד טימ ןסָאגעגפיונוצ ןרָאװעג ייז ןענעז רעטעּפש ןוא
 ,המשגה ןוא הרשכה וצ קצװַא זיא ייז ןופ לייט

 רעשיאעדיא-שירעיצרעד רעד רַאפ תוחוכ ךס ַא ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה'מ
 רעד ןיא טלוב ןרָאװעג קרַאטש זיא רעטקַארַאכ רעלענָאיגער רעד ,טייקיטעט
 -ַאיב ,עיסעלָאּפ ,ענליוו ,ןילָאװ --- ןענַאיאר"חרזמ יד ,גנוגעוװַאב רעטקינייארַאפ
 קנַאד ַא ,טסייג ןשיאערבעה ַא טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג ןענעז --- קָאטסיל
 ןיא שרעדנַא ץנַאג .ןטלַאטשנַא-רעל עשיאערבעה ןופ ץשנ רעטנייװצרַאפ רעד

 "עג טָאה'ס ואוו ,ןליופ ברעמ-םורד ןוא -לַארטנעצ ןופ ןענַאיאד יד טימ ןעוועג

 "עג ךיז ןבָאה רעדניק עשידיא טעטירָאיַאמ יד ןוא ךַארּפש עשיליופ יד טשרעה

 רעד ןעועג ךיוא זיא ןדישרַאֿפ .לוש-סגנוריגער רעשיליוּפ רעד ןיא טנרעל

 ַא -- עטשרע יד .ןלױּפ-ברעמ ןיא ןוא "חרזמ ןיא םירבח יד ןופ רעטקַארַאכ

 לייט רעניילק ןייק טשינ -- עטצעל יד ןוא ,רעדניק ?עשיטַאבעלַאב, ,טנגוי-טקלָאפ
 יּפ לע -- הכאלמ ןופ םעט םעד טכוזרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע עשירָאטעלַארּפ

 טָאה'מ .רעטלע ןעירפ רעייז ןופ ךָאנ --- ןטַאטשרַאװ-סטעכרַא עניילק ןיא בור
 טרעדָאפעג טָאה סָאד ןוא ,רעטקַארַאֿכ ןכעלטייהנייא ןא ןבעג עלַא ייז טפרַאדעג

 ,טייקיטעט עשירעיצרעד עלעיצעּפס ַא
 טנדרָאעגנײא ךיוא ןעמ טָאה םיפינס יד ןיא ןנוזַאב עצרוק יד ץוח ַא

 טריטסיזקע ןבָאה'ס) טַאר-ןָאיַאר ןופ ןוא זכרמ ןופ ,םיחילש ייווצ ; ןכַאװ-רידוטש

 ןעמ טָאה לָאמטפָא ןוא ףינס ןרעסערג ַא ןיא ןעמוק ןגעלפ (ןטָאר'ןָאיַאר 6

 געט ןביז-סקעז ןטרָאד ןעגנערבראפ -- םיפיגס עקיד'תונכש ליווצ טקינייאראפ

 סָאװ ,טכיש רענעסקַאװרעד ןוא רעלעטימ רעד ןופ םירבח יד טימ ןלענק ןוא

 ױזַא ןעמוקעגנָא סע זיא דימת טשינ --- עיצאקַאװ ַא ןופ ןסינעג ךָאװ ענעי ןגעלפ
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 ,םזילַאיצָאס ,םזינויצ תוכלה ןיא ןייז קסוע ןוא ןציז ןגעלפ ייז ןוא --- טכייל
 -גָאט יד ןיא ןעלבירג ךיז ךיוא יװ ,דנַאל םעניא ץוביק ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא

 רַאפ ןסעומש-רעטסומ ןעמוקרָאפ ךיוא ןגעלפ'ס ,ןעמעלבָארּפ-גנואיצרעד עכעלגעט

 טנרעלעג ןעמ טָאה גָאט ַא העש טכַא .ןטכיש ערעגניי יד ןופ ןרָאטקורטסניא יד
 ןטנװָא יד ןיא .סעיצקעל קיצפופ ךָאװ ןייא ןיא ןּפַאכנײרַא לָאמַא טגעלפ ןעמ ןוא
 "-נייא עלַא רַאפ רעטנעצ ַא ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ ףינס ןופ לַאקָאל רעד טגעלפ

 ןריזינַאגרָא וצ ןבעגעגנייא זנוא ךיז טָאה רָאי ןטצעל ןיא .לטעטש םענופ רעניואוו

 -חרזמ יד ןיא .דנַאל ןופ ןלייט עלַא ןיא םיפינס עסיורג יד ןיא ןכָאװ-רידוטש
 -בעה ןיא בור יּפ לע ןעמוקעגרַאפ ןסעומש יד ןוא סעיצקעל יד ןענעז ןענָאיַאר
 ןיא טריפעגכרוד טייקיטעט יד ןעמ טָאה ןטנגעג-ברעמ יד ןיא רעבָא ,שיאער
 ,תירבע םירבח יד טימ ןענרעל ךיוא ןגעלפ רימ ; שידיא

 ףינס ןופ לַאקָאל ןיא טייצרעטניוו טסַאּפעגנײרַא ךיז ןבָאה ןכָאװ-רידוטש יד
 דלעפ ןיא רעבירַא טייקיטעט יד טגעלפ טייצרעמוז .ןטנװָא-רעטניוװ עגנַאל יד וצ
 רעבירַא זיא טקנוּפרעװש רעד ; רעכיב ןייק טלענקעג טשינ ןַאד טָאה'מ .,דלַאװ ןוא

 ןכָאק ,רעגַאל ַא ןלעטשפיוא :דלעפ ןטימ ןדנוברַאפ טעברַא רעשיטקַארּפ וצ

 טָאה ץַאלּפ רעדנוזַאב ַא .וו .א .א ןליּפש-דלַאװ ןוא -דלעפ ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא
 קינייו ,רעגַאל ַא ןכַאװַאב ןוא עיצַאזילַאנגיס ,טרָאּפס-ץוש רַאפ טעמדיוועג ןעמ
 סָאװ ,םינכש יד טימ רעמוז ןטצעל ןסיוטשעגנעמַאזוצ טשינ ךיז ןבָאה ןרעגַאל
 ,םזיטימעסיטנַא טימ טקעטשעגנָא ןוא ט'מס'רַאפ ןעוועג ןענעז

 ןעוועג זיא סעינָאלָאק-רעמוז יד ןוא ןכָאװ-רידוטש יד ןשיווצ ץענערג יד
 עכלעוו ףיוא ,םיסוניכ ןפורעגפיונוצ גנוגעװַאב יד טָאה 1929 גנילירפ .חסּפ
 -נָא טָאה'מ ,רעטניוו ןיא טייקיטעט רעד ןופ לכה ךס ַא ןגיוצעגרעטנוא טָאה'מ
 -יליבָאמ ַא טרימַאלקָארּפ טָאה'מ ןוא רעמוז ןרַאפ ןדָאטעמ-סטעברַא יד טנכייצעג
 "הרשכה יד רעמוז ףוס םייב ןרעמרַאפ טלָאזעג טָאה סָאװ ,הרשכה רַאפ עיצַאז
 -לייטנָא ןבָאה'ס עכלעוו ןיא םיסוניכ עקיזָאד יד .םירבח עגנוי 1000 טימ םיצוביק
 ענליוו ןופ ,ברעמ ןיא ןידנעב זיב חרזמ ןיא קצול ןופ ,םירבח 2000 ןעמונעג
 ןופ עיצקַא-ןסַאמ עטצעל יד ןעוועג ןענעז --- םורד ןיא גרעבמעל זיב ןופצ ןיא
 יד ףיוא טליפעג ךיז טָאה לרוג ןקידרעטייוו ןרַאפ רעטיצ ַא .גנוגעווַאב רעד
 ?םישדח עטצעל יד ןענעז סָאד זַא ,שוחב טריּפשעג ייז ןבָאה ,םיסוניכ עקיזָאד

 "דנַאל רעד ןעוועג זיא רָאי ןטצעל טייקיטעט רעד ןופ קָאװשט רעד
 ,םירבח 90 ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז ,עשרַאװ ןבענ ,ץינעלַאפ ןיא .רַאנימעס
 גנוגעװַאב רעד ןופ ןרָאטקורטסניא יד ןרעוו ןלָאז ייז זַא ,טמיטשַאב טָאה'מ סָאװ
 -קעל עּפורג ַא טרירטנעצנָאק ךיז טָאה רַאנימעס םורַא .ןרָאי עקידנעמוק יד רַאפ
 -טשרע ףיוא ןטרעּפסקע ,ייז ןשיווצ .רעקיטַאּפמיס ןוא גנוגעװַאב רעד ןופ ןרָאט
 ךיז ןביג סָאװ עקינעי יד רַאפ קיטכיוו סרעדנוזַאב ןענעז סָאװ ,ןטיבעג עקיגנַאר
 קיטעט ןעוועג ןענעז ןגארטרָאפ עליבַאטס יד ץוח ַא .הכרדה ןֹוא ךוניח טימ ּפָא

 טעברַא רעייז טרימוזער ןבָאה סָאװ ,גנושרָאפ רעקידנעטשטסבלעז רַאפ ךעלזיירק
 ךיז טָאה רַאנימעס רעד ןעוו .םירבח יד רַאפ ןטַארעפער ןופ םרָאפ רעד ןיא
 ,ןגעמרַאפ ןקיטסייג ןסיורג ַא טימ םיא ןופ ןעגנַאגעגסױרַא רימ ןענעז ,ןסָאלשעג
 טרָאד ןצעזוצרָאפ ידכ ,םיפינס ערעייז וצ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה םירבח לייט ָא
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 ,םיצוביק עגנוי יד ןיא רקיעב ,הרשכה ףיוא סױרַא ןענעז ערעדנַא ;טעברַא רעייז

 "רַאטשרַאפ ןוא ,ןערדַאק יד ןופ גנוריטנעמעצ ַא ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה סָאװ

 .טעברַא רעשירעיצרעד"רוטלוק רעד ןופ גנוריזינַאגרָא רעד ןיא גנוק

 יד ןופ ףערטנעמַאװצ א ןעמוקעגרָאפ זיא רַאנימעס ןופ סולשּפָא ןטימ

 גנואיצרעד ןופ ןעמעלבָארּפ טלדנַאהַאב טָאה'מ .גנוגעװַאב רעד ןיא ןטסיוװיטקַא

 ַא ןפורפיונוצ לָאז'מ ןרָאװעג ןסָאלשַאב ןיא'ס .םיפינס יד ןיא גנודליבסיוא ןוא

 ,םיצוביק ןוא םיפינס יד ןיא ןטסיװיטקַא עלַא יד ןופ גנוטַארַאב-סגנואיצרעד

 זיא'ס רעבָא .הפוקת רעטסטנעָאנ רעד רַאפ סעיניל-טכיר יד ןענעכיײצנָא לָאז סָאװ

 .ןעמוקעגרָאפ טשינ ןיוש זיא גנוטַארַאב יד .ןעוועג טרעשַאב טשינ

 "טנגוי רעטרעדנוה יד .ןסקַאװעג ןענעז הרשכה רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד

 ןקידירפַאב וצ תלוכיב ןעוועג טשינ ןענעז הרשכה ףיוא קעװַא ןענעז סָאװ עכעל

 םעד ןעיובוצפיוא --- וורעזער ַא ןפַאש וצ םעלבָארּפ סָאד ,ןטיונ עקידנסקַאװ יד

 לָאז'מ קנַאדעג ַא ןרָאװעג ןריובעג זיא'ס .רעפרַאש ןרָאװעג זיא --- "ץולחה, ףינס

 ץרא ןייק ןייז וצ הלוע טיירג ןייז ןלָאז סָאװ ,"סעדַאגירב-טנגוי, ןריזינַאגרָא

 גנוגעװַאב יד טעװ יצ רעבָא .ןגעוו עלַא ךרוד ןוא ןדנעטשמוא עלַא רעטנוא לארשי

 םירבח ןקיטעטשַאב יז לָאז יצ ?טעברַא-סגנואיצרעד ַא ףיוא ןייז רתוומ ןענָאק

 ריא ןעז גנוגעװַאב עטקינײארַאפ יד טשינ ףרַאד יצ ? הילע רַאפ הרשכה ןָא

 ?לטעטש ןדעי ןיא ףינס ןשיצולח םעד ןעיובפיוא ןיא עיצקנופ

 וצ ךיז גנוגעַאב רעד ןעגנואווצעג ןבָאה טייצ ןוא טרָא ןופ ןטיונ יד ..,

 ץרא ןיא ןשינעעשעג יד ,ןדָאטעמ-סטעברַא ערעדנַא ןגעוו ךיוא ןטכַארטרַאפ

 רעכיז ןעוועג טשינ ןעמ זיא אפוג ןליוּפ ןיא ןוא ,טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה לארשי

 ןרָאװעג זיא טנגוי יד .דובכ ןכעלשטנעמ-שידיא ןטימ טשינ ןוא ףוג ןטימ טשינ

 יבצמ ןקיזָאד םעד וצ שיגָאלָאכיסּפ ןוא שיטקַארּפ טיירג ןייז וצ טרעדָאפעגפיוא

 ,"ןייז טשינ רעדָא ןייז, ןופ עגַארפ ַא ןרָאװעג זיא דיחי ןופ ןבעל סָאד ןצישַאב

 "יגער רעד טימ ןעגנואיצַאב ערעזנוא ןיא גנודנעוו ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןשיווצניא

 "געל ברעמ יד טימ טקַאטנָאק -- ןליוּפ ןופ עייל-טכיר רעיינ רעד בילוצ ,גנור

 ןרָאװעג לָאמטּפָא טייקיטעט עשיטסינויצ יד זיא --- ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע : רעד

 ןופ הפוקת רעד ןיא .ןשטנואוועג טשינ יװ רעטסנעפ שכיוה יד ןיא טכַארטַאב

 טימ תוריזג ענעדישרַאפ ןבעגעגסױרַא ןזיירק-סגנוריגער יד ןבָאה ,"ךוב סייוו,

 ןעלּפמעטש לָאז'מ טריסערעטניארַאפ טשינ ןענעז יז זַא ,שינערעהוצנָא רעלוּפאק ַא

 .יי ןטעדניברַאפ ריא ןטַאררַאפ וצ לגוסמ זיא סָאװ ,הנידמ ַא יוװ דנַאלגנע

 עכלעוו ןיא געט ערעטיב ןָא ךיז ןקור סע זַא ,רערָאלק ץלַא ןרָאװעג זיא'ס

 ןוא ,לַאגעלמוא ןטעטיװיטקַא עסיוועג ןריפוצכרוד ןעגנואווצעג ןייז ןלעוװ רימ

 ןוא הילע ,הרשכה רַאפ תוצובק, יד ןגעוו קנַאדעג רעד ןרָאװעג קיטייצ זיא ױזַא

 רעדעי וצ הרשכה רַאפ ףור םעד ןגלָאפסיױא : ןעוועג זיא תיצמת סנעמעוו ,"הנגה

 "סגבעל רעטנוא וליפַא ןדנעטשמוא עלַא רעטנוא הילע רַאפ טיירג ןייז ,טונימ

 ןענעז ױזַא .ץושטסבלעז ןוא טייקיטעט רעלַאגעלמוא ןַא רַאפ טיירג ןייז ,רַאפעג

 סָאװ ,"תוצובק, ןעמָאנ ןטימ ,ךעלרעמעק דנַאל ןרעביא ןרָאװעג טריזינַאגרָא

 ןופ לעּפַאב ןפיוא ביוחמ ןעוועג זיא "הצובק, יד .םיפינס יד ייב טריטסיזקע ןבָאה

 ןיטש שיטקַארּפ ןוא שיטערָאעט ,הרשכה ףיוא ויטקעלָאק ןזָאל וצ ךיז זכרמ



 ןליוּפ ןיא םיצולח 542

 ןיא ןביאנייא ךיז ןוא ןגעוו עלַאמרָאנ-טשינ ךרוד הילע ףיוא ןזָאל וצ ךיז טיירג

 -דנַאל ןיא טיובעג ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא יד .טייקיטעט רעלַאגעלמוא ןוא הנגה
 טכוזַאב טָאה סָאװ ,רבח ןייא ןענַאטשעג זיא ?תוצובק, יד ןופ שארב .בַאטשסַאמ
 טרעמרַאפ ךיז ןבָאה טייצ רעצרוק ַא ןיא .טעברַא עצנַאג יד טריפעגנָא ןוא ןּפורג יד
 .תוחוכ עקידנריפ ןופ בָאגוצ ַא ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה'מ ןוא ךעלרעמעק יד
 יד ןופ ןרָאטקורטסניא יד רַאפ ןסרוק-ןָאיַאר ריפ טריזינַאגרָא םעד בילוצ טָאה ןעמ
 ןוא ךעלרעמעק יד ןשיווצ רעדניברַאפ ןרָאװעג רעטעּפש ןענעז סָאװ ,"תוצובק;
 ,עלַארטנעצ רעד

 -עג טָאה'ס רעבָא ;טייקיטעט עקיזָאד יד ןסירעגרעביא טָאה המחלמ יד
 ,ןעגנוגנידַאב יד ןיא גנוגעװַאב רעד רַאפ ףליה עסיורג ַא ןעוועג זיא יז .טניול
 ,גירק ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ןפַאשעג ךיז ןבָאה סָאװ

 רעד ןופ עסערּפ יד טליּפשעג טָאה טעברַא רעזנוא ןיא לָאר עקיטכיוו ַא
 שידיא ןיא ?טייהיירפ רעזנוא; ןענישרעד זיא ןכָאװ ייווצ ןיא לָאמנייא .גנוגעווַאב
 "ךיעצה ץולחה, --- שדוח ןיא לָאמנייא ,ןרַאילּפמעזקע 5000 ןופ שזַאריט ַא טימ

 ךיוא טָאה המזחלמ רעד רַאפ םישדח עכעלטע .סעיּפָאק 2000 ןיא שיאערבעה ןיא
 ,שיליוּפ ןיא גנוטייצ א ןעניישרעד וצ ןביוהעגנָא

 טנַאקַאב ,ןישנָאבז קילגמוא רעד ןפָארטעג זנוא טָאה 1938 רעבמעווָאנ ןיא
 ,"ןישנָאבז שוריג, ןעמָאנ ןרעטנוא

 "ןָאפ ךיירקנַארפ ןיא לוסנָאק ןשישטייד ןופ דרָאמ ןפיוא "רעפטנע; ןַא יוו
 סיצַאנ יד ןבָאה ,ןַאּפשנירג לשרעה ךרוד ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא סָאװ ,טאר
 ןטימ קעװַא ןענעז ןלוש ליפ ,ןדיא עשישטייד יד ףיוא סעקַאטַא ערעייז טײנַאב

 ןופ טעטש יד טציילפרַאפ לָאמַארעדיװ טָאה תוחיצר ןופ עילַאװכ ַא ;רעייפ
 טנזיוט ףניפ ןטעב יד ןופ ןעמונעגסױרַא ןעמ טָאה טכַאנ רעסיוועג ַא ןיא ."ךייר;
 ליפ םגה) רעגריב עשיליוּפ יו טנכעררַאפ ןעוועג לעיציּפָא ןענעז סָאװ ,ןדיא
 ךלַאװעג טימ ייז טָאה'מ ןוא (דנַאלשטיײיד ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענעז ייז ןופ

 רָאּפ ַא ,ץענערג רעשיליוּפ רעד וצ טּפעלשעג ןוא ןענָאגַאװ ןיא ןפרָאװעגנײרַא

 יד ןופ ןפרָאװעגסױרַא ייז ןעמ טָאה עיצנַאטס רעטצעל רעד ןופ רעטעמָאליק

 ןדרעוװש ,ןסקיב ןופ גנואָארד רעד רעטנוא ןוא ןכַאז ערעייז עלַא טימ ןענָאגַאװ
 ןופ גנוטכיר רעד ןיא סופוצ ןּפעלש וצ ךיז ןגנואווצעג ייז ןעמ טָאה ןזיּפש ןוא
 ,ןלױּפ

 "רעגריב; עריא לָאמסָאד ןעמונעגפיוא טָאה *דנַאלרעטָאפ, עשיליוּפ סָאד
 זיא דנַאלשטייד ןופ קורד רעד ,ןטענגַאב ןוא ןסקיב טימ :עט'נכש ריא יוװ טקנוּפ
 ןביילברַאפ וצ םיטילּפ יד טביולרעד ןעמ טָאה הרירב תילב .רעקרַאטש ןרָאװעג
 ַא "טבעלעג , םיטילּפ יד ןבָאה ָאד .ןישנָאבז טָאטש-ץענערג רעד ןיא קיליײוװטיײצ

 ןטעקַאנ ןרעטנוא ךיוא יו ןקַארַאב ענעכָארבעצ ענרעצליה ןיא רעטניוו ןצנַאג
 טָאה'ס םגה ,םיטילּפ-המחלמ הנחמ ַא ןופ דליב קירעיורט ַא ןעוועג זיא'ס .למיה

 -עג ךיז ןבָאה ןסַאג יד ףיוא .עּפָארײא ןיא םולש טשרעהעג טשרמולכמ ןַאד ךָאנ
 רענייב ערעייז טמערַאװעג ןבָאה סָאװ ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,טייל עטלַא טרעגלַאוװ

 םערָא רעייז ןכָאקּפָא יז ןגעלפ ןרעייפ עקיזָאד יד ףיוא .ןרעייפ-רעטייש ייב
 .ץכעקעג
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 "רַאפ ןופ סעיצַאגעלעד .טלעוו יד טרעדורעגפיוא טָאה הנחמ עקיזָאד יד
 ןפלעה וצ דנַאטשמוא ןעוועג טשינ רעבָא ןעמוקעג רדסכ ןענעז רעדנעל ענעדייש
 -ָצלֲא טיול עגַארפ *עשיטילָאּפ; ַא יא סָאװ ,םעלכָארפ עקיזָאד סָאד "ןזייל, ןוא
 רעד ןוא סעימעדיּפע ענעדישרַאפ ןכָארבעגסיױא ןענעז לייוורעד .גנוניימ טנעמ
 ןופ לָאצ עניילק טשינ יד ןפָארטעג רעווש סרעדנוזַאב טָאה רעטניוו רערעטיב
 ,ךעלרעדניק עטרַאצ ןוא םינקז עכַאוװש

 "טפַאשלעזעג עשידיא יד ,ןליוּפ ןופ ןדיא יד טרעטישרעד טָאה ןישנָאבז
 -- ןטעטימָאק-ספליה טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה'ס ,ןרָאװעג טרימרַאלַא זיא טייקכעל
 םיטש רעזנוא טָאה טכייל ױזַא טשינ .טלעג ןוא ןייּפש ,רעדיילק עטלַא ןעלמַאז וצ
 ןעמוקעג זיא טלָאמעד ,?ןטעטימָאק; עקיזָאד יד ןופ ןעלמיה יד ןטלַאּפש טנַאקעג

 ןישנָאבז ןופ םיטילּפ עגנוי יד ןריטרעבירַא לָאז ןעמ : גנוגעווַאב רעד ןופ ףור רעד

 "גייא ךיז עכעלטנגוי יד ןלָאז ,םיצוביק-חרשכה עכעלטפַאשטריװ ערעזנוא ןיא
 רעטעּפש ןוא ןטעברַא ןענרעל ,ןגיוצרעד ןטרָאד ןרעװ ,הרשכח רעד ןיא ןרעדילג

 .לארשי ץרא ןייק ןייז הלוע ייז ןלעוו

 "םינובה; ןופ םיצולח רעטרעדנוה ןעוועג ןענעז רעגַאל רענישנָאבז ןיא
 םעד טלעטשעגרָאֿפ ךיז טימ ןבָאה ייז .ןדנאבראפ-טנגוי עשיצולח ערעדנא ןוא
 טקָאּפעג ןבָאה סָאװ ,ערעזנוא םירוחב רעקילדנעצ ,םיטילּפ יד ןשיווצ ןרעק ןטנוזעג

 טלעטשעגפיוא ָאד ןבָאה דנַאלשטייד ןיא ךָאנ הרשכח רעד ףיוא טלזָאמעג ןוא
 "ערבעה ןוא עשיטסינויצ ַא ןריפ ןביוהעגנָא ךיוא ןוא ףליה יד טליײטרַאפ ,ןכיק
 ,טייקיטעט טשיא

 רעד ןיא טריזיטַאמילקַא ןטשרעמוצ ךיז טָאה ,דנַאלשטיײד ןופ טנגוי יד
 14--13 -- םירבח יד ןופ רעטלע רעטרַאצ רעד .ןטייקירעווש עסיורג טימ הרשכה
 רעטסומ םעד טיול ,גנוטיירגוצ עשיפיצעּפס ַא קיטיונ טכַאמעג טָאה --- עקירָאי
 טשינ ןעמוקעגנָא ןיא סָאד ןוא ,דנַאלשטיײד ןיא "םינוניבה הרשכה; רעד ןופ
 ןבָאה "ץולחה, רעד ןוא גנוגעווַאב עטקינקיארַאפ יד ,ןליוּפ ןיא ןריפוצנייא טכייל

 ןיא הצובק -טנגוי ענייש ץנַאג ַא ןפַאשעג ךיז טָאה'ס ןוא ,רַאפרעד טגרָאזעג
 ,(* ןוָאכָארג

 "רעטניא ןַא ,ךיירקנַארפ ,ליל ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןיא 1929 ילוי ןיא

 ךיז טָאה'ס ןכלעו ןיא ,טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ סערגנָאק רעלַאנַאיצַאנ
 עטלמַאזרַאפ יד רַאפ ןעגנערב טלָאװעג ןבָאה רימ .גנוגעוואב רעזנוא טקילײטַאב

 ןופ סעיצַאגעלעד עקילדנעצ יד ןשיווצ ,לארשי ץרא ןקידנטעברַא ןופ טרָאװ סָאד

 ןיא סָאװ עפורג עקיצנייא יד ןעוועג רימ ןענעז ,רעדנעל עשיאעּפָארײא עלַא

 "רַאפ א יװ ןעמוקעג זיא (** "טפנוקוצ, ןופ עיצַאגעלעד יד ,ןדיא יװ ןענישרעד

 גנוגעווַאב-טנגוי עשיטסילַאיצָאס עשיליוּפ יז --- "רוט ,) ןלױּפ ןופ טפַאשרעטערט
 תורצ עלַא -- םורא םישדח ןייג ןיא -- ןטימעגסיוא טשינג טָאה הצובק עקיזָאד יד (*

 יז רעביא טרעגלַאװעג ךיז טָאה יז ."ץולחה, רעד טכאמעגכרוד טָאה'ס טָאװ ,ןדייל ןוא
 ץענערג רעײג רעד ךרוד טרעדנאװעג םעדכָאנ ,לעװַאק טכיירגרעד ,ןלוּפ ןופ ןעײסַאש

 רעד ןופ לייט רעטסערג רעד זיא 1940 ןיא ,עגליװ ןייק ןגָאלשרעד ךיז ןוא --- עטיל-ונאלסור

 ןיא טכַאמעגכרוד יז טָאה הרשכה ריא .לארשי ץרא ןייק ןאלּפָארע ןא טימ ןעמוקעגנָא עּפורג

 ,ץוביק ןופ םיבושי עגנוי ערעדנַא ןיא ןוא הרַאנמ ןיא לייט א ךיז ןעניפעג םירבח עריא ,יחילת

 י"ךגוב ןופ גנוגעװאב טגגוי לד (**
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 זיא סָאװ ,רָאפ לאּפ -םולב עיסוקסיד רעד רעסיוא .(ןעמונעג לייטנָא טשינ טָאה
 ןרָאװעג טרעהעג זיא ןוא םזילַאיצָאס ןשיזיוצנַארפ ןיא לעוטקַא ןעוועג טלָאמעד
 םעד ףיוא טקנופ-ןערב רעד זיא ,אפוג רעריפ עדייב ןופ סערגנָאק-טנגוי ןפיוא
 ,טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשינַאּפש רעד ןופ םעלבָארּפ סָאד ןעוועג סערגנָאק
 םעד ךָאנ עיצַאוטיס רעיינ רעד ןופ טכיל ןיא -- עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא טָאה סָאװ
 -ניימעג ןוא טנגוי רעשיטסינומָאק רעד טימ ןקיניײארַאפ וצ ךיז -- גירק-רעגריב
 ןבָאה עטַאבעד רעד ןופ גנַאג ןטיול .םזישַאפ םעד ןוא ןָאקנַארּפ ןפמעקַאב םַאז
 ךָאד ,ןטרַאװרעד וצ טשינ רימ ןבָאה זנוא רַאפ סטוג ןייק זַא ,ןענַאטשרַאפ רימ
 ,םינינע ערעזנוא ןריטנעזערּפ וצ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה

 ןקירדסיוא לָאז סערגנָאק רעד זַא ,עיצולָאזער ַא ןגָארטעגנײרַא ןבָאה רימ
 -סייו, סָאד ןעמַאדרַאפ ןוא קרעוו-יובפיוא ןקיד'לארשי ץרא ןרַאפ עיטַאּפמיס
 "עג זנוא ןבָאה דנַאלגנע ןוא ךיירקנַארפ ,עיוװַאנידנַאקס ןופ סעיצַאגעלעד יד ,"ךוב
 ןיולב לָאװמ ,גַאלשרָאפ ַא טכַארבעגנײרַא טָאה ?טפנוקוצ; יד רעבָא ,טציטש

 םעד רעטניה .רעדנעל עשיאעּפָארײא יד ןיא םזיטימעסיטנַא םעד ןעמַאדרַאפ
 "סור ,ךיירטסע ןופ רעטערטרַאפ עשידנעלסיוא יד ןענַאטשעג ןענעז גַאלשרָאפ
 -גימע רעד ףיוא ןטסילַאיצָאס עשידיא בור'ס) .'דכו קיצנַאד ,דנַאלטעל ,דנַאל

 ןעועג ןענעז םינינע עשידיא ןיא תועידי סנעמעוו --- ןטַאגעלעד יד .(עיצַאר
 םעד ןיא טּפַאכעגנָא ךיז טעטירָאיַאמ רעייז ןיא ןבָאה --- עקיטשינ ןוא ערעגָאמ
 -רַאפ רעקינייוו ןוא רעמעװקַאב ןעוועג זיא רע לייוו ,גַאלשרָאפ ןלַאמינימ ןקיזָאד
 ךיז ןבָאה דנַאלגנע ןוא ךיירקנַארּפ ןופ רעטערטרַאפ יד זיולב ...קידנטכילפ
 -ַאנידנַאקס יד ,"ךוב-סייוו, סָאד ןעמַאדרַאפ וצ גַאלשרָאפ םעד ףיוא טלעטשעגּפָא
 רעטסקינייװעניא ןייר ַא יו טכַארטַאב סע ןבָאה ןוא *לַארטיינק ןעוועג ןענעז רעוו
 ךס ַא םגה ,עיצולָאזער רעזנוא ןפרָאװעגּפָא ןעמ טָאה םורַא ױזַא .ןינע רעשידיא
 ערעזנוא רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןוא עיטַאּפמיס ןזיװעגסױרַא ןבָאה ןטַאגעלעד
 ,ןעמעלבָארּפ

 -ןָאיַאר יד ךיוא .ןסָאלשעג ךיז ןבָאה סעינָאלָאק-רעמוז יד ,19239 טסוגיױא
 -גסַאמ ַא ןעוועג זיא גנוקילײטַאב יד ,ןסילש םייב ןטלַאהעג ךיז ןנָאה ןרַאנימעס
 -ימעס ןוא סעינָאלָאק יד ןיא ןעמונעג ליײטנָא ןבָאה םירבח 2000 רעביא .עטפַאה
 ןעוועג זיא'ס .הרשכה ףיוא ןייג וצ טיירגעג ךיז ןבָאה עכעלטנגוי רעטרעדנוה .ןרַאנ
 ןדָאלעגנָא ןעוועג ןיוש זיא טפול יד רעבָא ,טפַארק ןוא גייטשפיוא ןופ ליפעג ַא
 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ברע ןענַאטשעג ןענעז רימ .ורמוא טימ

 ןענעז ןסַאג יד ,טרידרַאבמָאב טרעוו עשרַאװ ,1939 ,רעבמעטּפעס רעטשרע
 יד ףיוא ןשָאיּפ ןוא ןעלדיר טימ ךיז ןעיצ ןסַאמ .ןומה ןטלמוטעצ ַא טימ לופ
 ןוא יז ןשיווצ םירבח ערעזנוא .ןעיישנארט ןוא סרעלעק-ץוש ןבָארג וצ ןעלסקַא
 ,ייז טימ

 טייהרעמ ןייז ןיא טלעטשעגנעמַאזוצ ,ןרָאװעג טלייוורעד זיא זכרמ רעיינ ַא
 -- טעטש-ברעמ יד : ןלייצרעד ךיז ןגָארטרעד סָאװ ןעגנַאלק יד .סעטרבח ןופ

 ןיא ךיז טזָאל וָאכָארג ,ןשטייד יד ךרוד טריּפוקָא -- עינידג ,שזדָאל ,ןידנעב
 ,זייונפורג טריזינַאגרָא -- האיצי יד .ךיז טלַאה גנוגעווַאב יד .געוװו-רעדנַאװ
 ,חרזמ םוצ -- ןגיוא יד



 545 ןעגנוגעװאב-טנגוי עשיצולח  הילצ עטפניפ יד

 ןיא זכרמ רעד :ןעגנורעדנאו ןופ השרפ יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ױזַא
 טרעוו דנַאלסור ןיא .עטיל .,עינעמור ןופ ןצענערג יד יי םירבח יד ,לעװָאק

 קיטעט ןביילב וצ סולשַאב ַא .טנורגרעטנוא ןיא טצעזעגרָאפ טייקיטעט רעזנוא

 ,טעברַא רעד וצ עשרַאװ ןייק קירוצ ןעמוק סעט'רבח .םיחטש עטריּפוקָא עלַא ןיא
 "טיל ןיא ןוא עירָאטירעט רעטריּפוקַא-שיסור רעד ףיוא זכרמ ַא טריזינַאגרָא'מ
 "גָאק םעד ןָא ןטלַאה םיחילש-סגנודניברַאֿפ ,זכרמ ןרעדנוזַאב ַא -- ענליוו ןשיו

 ךרוד טלײטעצ םגה ,ענייא זיא גנוגעװַאב יד .תוירחא עקיטייזנגעק ַא .טקַאט
 ירעדנעל ןוא ןצענערג

 ןצענערג ןצרַאװש ןופ לטיּפַאק עשיאָארעה סָאד ןביױהעגנָא ךיז טָאה ױזַא

 רעװעשרַאװ ןוא סרעקנוב ,סָאטעג יד ןיא -- ךשמה רעד ןוא דרערעטנוא ןוא
 ,דנַאטשפיואיָאטעג

 ,("ריעצה ץולחה;)

 עט י וו על .ל

 "ץולחה, ןוא "ריעצה רמושה;

 טשינ זיא "ץולחה; ןופ ןעייר יד ןיא "ריעצה רמושה, ןופ טירטנייא רעד
 ןופ אצוי לעוּפ ַא ןעועג טשינ ךיוא זיא ןוא לאפוצ רעדנילב א זיולב ןעוועג
 ךשמה רעכעלריטַאנ ַא יװ ןעמוקעג זיא סולשנָא רעד ,ןשינעפרעדַאב "עשינכעט ,
 ,םזיצולח ןייז ןופ

 ןעועג זיא "ץולחה, ןטימ גנוגעוַאב טנגוי רעד ןופ ףערטנעמַאזוצ רעד
 ,הפוקת ַא ןופ קהבומ ןמיס א ןעוועג זיא ; סעצָארּפ ןלַאיצָאס ןפיט א ןופ ןכייצ ַא
 ,ןבעל רעזנוא ןופ רעטנעצ ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא םזיצולח רעכלעוו ןיא

 סעיצַאריּפסַא עריא ןוא גנוגעװַאב רעזנוא ןופ תודוסי עשיגָאלָאעדיא יד
 "ויצ ןשיטסילַאיצַאס ןופ תורוקמ עטשרע יד ןופ גָאט וצ טנייה ךיוא רימ ןּפעש
 "צָאס רעד ןופ ןוא קנַאדעג ןכעלטפַאשלעזעג שידיא םענרעדָאמ םעד ןופ ,םזיג
 טלעטשעגסױרַא טָאה סָאװ ,הפוקת ַא ןיא ןבעל רימ .טלעוו-ןעעדיא רעשיטסילַאי

 םזינויצ ,םזילַאיצָאס םעד ןכעלקריווראפ ןופ עגַארפ יד טיירב רעצנַאג ריא ןיא

 עקידנכעלקריוװרַאפ יד ךיז טניפעג רעטנעצ ריא ןיא ןוא יובפיוא-לארשי ץרא ןוא
 ןוא רעקידנעיצוצ ַא ןרָאװעג זיא רעכעלקריוװרַאפ יד ןופ עיצַאזינַאגרָא יד ,הנחמ
 ,טלקמ-םוקמ רעד .,ןָאפ יד ןרָאװעג זיא "ץולחה, רעד .חוכ רעקידנריטנעמעצ
 יד ןיא רָאנ ,סעּפע ןופ לייט ַא טשיג ךיוא ,סעּפע וצ בָאגוצ ַא טשינ זיא םזיצולח

 ןלַאעדיא עשיטסילַאיצַאס ןוא עשיטסיניצ ערעזנוא ןופ גנורעּפרעקרַאפ
 ,ןריריּפסניא ןוא ןענָאמ ,ןטכילפרַאפ ,ןכעלקריװרַאפ סָאװ

 םעד ןיא טשינ סיוא ךיז טקירד "ץולחה ,, ןופ םענרַאפ ןטיירב ןופ דוס רעד
 ןקיד'ללוכ ,ןרעדנוזַאב ,ןפיט ןייז ןיא רָאנ ,טלאהניא ןלַאיצַאס ןייז ןופ םוצמיצ

 יד ןיא ןליפַא ,םזיצולח ןקיד'תומילש ןופ ,תודחא ןופ דוס ןיא --- ,טלַאהניא
 "עצ רעד םיוא ךיז טלייש ,הנחמ יד רעדנַאנַאפ טשרמולכמ "ןדייש, סָאװ ,םיניגע
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 -ַאיצָאס ןוא םזינויצ ןיא גנַארד רערענָאיצולָאװער רעד :דוסי רעקידנריטנעמ
 ליײטנָא ןראג סָאד : ענומָאק וצ ,ץוביק וצ ,טייקיד'תופתוש וצ ןבערטש סָאד ; םזיל
 ץרא ןיא רעטעברַא ןשידיא ןופ סעצָארּפ-גנופַאש ןיא ןוא ףמַאק ןיא ןעמענ וצ
 ,לארׂשי

 םעד טלדנַאװרַאפ טָאה ןסַאמ ןופ שרַאמפיוא רעקידמערוטש רעשיצולח ועד
 ןופ ןשטנעמ ףיוא טמענ סָאװ ,"געוו ןיא םידבועה תורדתסה;, ַא ןיא ?ץולחה;
 טשינַא ,טייקצנַאג ןייא סיוא ייז ןופ טדימש ןוא ןדנַאטש עלַאיצָאס ענעדיישרַאפ
 יד ןוא טנגוי רעד ןשיוצ ןעגנידדוצניירַא ןזיווַאב טשינ "ץולחה, רעד טלָאװ
 ,םיא וצ געוװ ןייק ןענופעג טשינ ןטלָאװ (סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי ןוא) טנגוי ןטָאמ
 -רעד רעד ןָא לָאמליײיט ןוא ,קיגיזטסואווַאב ,שינטנעקרעד רעלופ ַא טימ לָאמלייט

 ,שינעטנעק
 -עגנָא ךיז טָאה ,"גנונעכערסיוא רעלַאנָאיצַארישינכעט/ ַא בילוצ טשינ

 ןיא עזַאפ עיינ ַא ןעוועג רעכיג זיא'ס ,"ץולחה,, ןיא "ריעצה רמושה, רעד ןסָאלש
 -ולח ןוא ןלַאיצָאס ןייז ןופ גנופיטרַאפ רעד ןיא ןוא גנולקיװטנַא-טסבלעז רעד
 ,טלַאהניא ןשיצ

 ןיִא ייס -- ךס ַא רַאפ רעווש ןכַאמ ןעגנוניישרעד עקיטייז ענעדישרַאפ
 -רעד יד קירעהעג יװ ןצַאשוצּפָא -- ןעייר ענייז ןופ ץוחמ ייס "ריעצה רמושה,
 עקיטכיוו ןיא עיצַארעּפָאָאק יד :"דוחיא, ןופ סטוג ןוא סניוועג סָאד ,ןעגנוכיירג
 יװ ןעניישרעד סָאד ,יובפיוא ןעמַאזניימעג ןופ ליפעג סָאד ,ןטיבעג-טטייקיטעט

 ןופ גנורעכיירַאב יד ,תוברקתה עקיטסייג עקיטייזנגעק יד ,ץוח יּפלכ חוכ ןייא
 ןטרעװ עשיצולח ןופ גנופיטרַאפ יד ןוא "ץולחה; ןיא לַאירעטַאמ-ןשטנעמ םעד

 ,גנוגעווַאב-טנגוי רעד ןיא
 טשינ ןעגנוכיירגרעד יד ןענעז ,ןטייקכעלגעמ יד ,ןצנעטָאּפ יד יבגל רעבָא

 -יוצרעד רעטנזיוט-רעטרעדנוה ןופ טירטנייא רעד טָאה יצ ,לופ טשינ ןוא גונעג
 "ץולחה; ןופ ןלַאעדיא יד טימ ענעמונעגכרוד ,גנוגעווַאב-טנגוי רעד ןיא ענעג
 טָא ןיא יצ ?ןטרעװ עלַאיצָאס טרעמַאהעגסיױא ןוא טלַאהניא םעד טפיטרַאפ --
 "יונ סָאװ ,הנחמ רעד ןיא רָאטקַאפ-רוטלוק רעקיטניוװ א ןרָאװעג טירטנייא רעד

 עלַא יד טצונעגסיוא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד טָאה יצ ? רוטלוק ןיא ױזַא ךיז טקיט
 זיא יצ ? "ץולחה; ןיא טעברַא רעד ןיא ןטכיזסיוא עקידנצנעלג יד ןוא ןצנעטָאּפ
 ןופ ןבעל ןיא דלעפ-סטייקיטעט קיד'רקיע ןוא קיטכיוװ ַא ןרָאװעג "ץולחהג רעד
 ? םירבח עריא ןופ ןוא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד

 ,ןעייר ערעזנוא ןריטנעמעצ ןלָאז רימ זַא העש רעד ןופ טָאבעג סָאד זיא'ס

 ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןביוהפיוא ,טעברַא עשירעיצרעד-רוטלוק יד ןפיטרַאפ

 ןָא טנגוי ַא ,טיונ .עטזיורבעצ ַא טלעוו ַא -- זנוא םורַא ,גנוגעװַאב רעד ןופ ןכות
 ַא .הביבס עכעלטנייפ עקידלסעבעלַאב ַא .געווסיוא ןַא ןָא ,ןזָאב ַא ןָא ,הזיחַא ןַא
 ,םישעמ עטגַאװעג ןייק וצ בייחמ טשינ זיא סָאװ םזינויצ רעלירעטס רעטכייל

 שינעגָאי .טַאררַאפ ןוא גנונעקיילרַאפ ענעּפָא .ןלַאעדיא וצ גנוטכַארַאפ ןוא טָאּפש

 רעימ רעד ףיוא עטצעל יד ןענעז רימ ןוא .תומולח עשירָאזוליא עטסוּפ ךָאנ

 -גגעק ךיז חוכ ןעייטס טעװ .געט ערעווש ליפ זנוא ראפ ךָאנ ןעייטש סע ןוא

 ? ןרַאפעג עלַא ןלעטשוצ
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 ענעגייא יד ןקיטסעפַאב לכ םדוק ?ןבַאגפיוא ערעזנוא ןייז ןפרַאד סָאװ
 -םיוא ,גנואיצרעד יד ןפיטרַאפ ,ןטייקיטעט ערעזנוא ןרעטיירבסיוא ,סעיציזַאּפ
 ןיא ןצרעד .ויירק-חעפשה רעזנוא ןרעסערגרַאפ ,ָאוװיג ןלערוטלוק םעד ןביוה
 ,עכעלטייהגייא ןַא ,עצנַאג ַא ,עקרַאטש ַא ,עיצַאזינַאגרָא עשיצולח ןייא קיטיונ
 "ףעביא ןַא } טעברַא-רוטלוק רעקיד'תופתושב ַא טימ ףיגס-יץולחה; רעקיטעט ַא
 ןטימ רָאנ ?ןעשעג סע טעװ יו ."ץולחה; םעד יירט גנוגעוַאב-טנגוי ענעבעגעג
 ןטיירטש עקילָאמַא יד קידנסעגרַאט ,ליפעג-תוירהא ןקיד'תופתושב םעד ןופ חוכ
 ןיא טייקיטעט רעמַאזניימעג ַא וצ ןוצר ןקרַאטש םעד טימ ןוא ,תועד יקוליח ןוא
 ."ץולחהע ןופ ןעייר ענעסָאלשעג יד

= 

 ןופ דוסי רעד ןעוועג דימת ןענעז ןטרעוװסנבעל עריא עלַא ןוא הרשכה יד
 ןטקנוּפ-הרשכה יד ןענעז רענירעד .גנוגעװַאב רעשיצולח רעדעי ןופ ןוא ?ץולחח;
 -ץוש א ןעוועג -- ןרעיוט עטקַאהרַאפ ןוא טיוג ,גנורעגַאלַאב ןופ ןטייצ ןיא ---
 .םירבח יד רַאֿפ טלקמ םוקמ א ןוא רעיוט

 "ריב ,רעשיטַאבעלַאב רעד ןיא ןכעלטנגוי םעד ףיוא ןרעיול תונכס ךס ַא
 ,רעגייטש-סנבעל רעדנא ןַא וצ גנַארד רעד ךיז טמענ ןופרעד .הביבס רעכעלרעג
 גנוגעװַאב הילע ןא רימ ןענעז טציא .געווסיוא רעלופ רעד זיא סָאד -- הילע
 רעד זיא ואוו .געווסיוא ןַא טכוז סָאװ עיגרעגע ןַא ךיז טרילומוקַא'ס .הילצ ןָא
 ? געווסיוא

 "יטעט ערעזנוא ןופ חטש םעד ןרעטיירבטיוא ףרַאד'מ זַא ,עדעדנַא ןעניימ
 ףרַאד'מ ,רעטרע-ןיואוו יד ןיא טיבעג ןכעלטפַאשלעזעג ,ןשיטילָאּפ ןפיוא ןטייק
 ןיא סע טנַאז'מ יו --- "ןקיטנעצַארּפ טרעדנוח, םעד ןיא המיגפ א ןירעד ןעז טשינג
 "ניא םעד ןרעכיײרַאב טימרעד טנַאקעג טלָאוװ'מ ,םזיצולח -- ?ריעצח רמושח;
 רעד טָא רעבָא .תוכ ןייז ןקרַאטשרַאֿפ ןוא םזינויצ ןשיטסילַאיצַאס ןופ טלַאה

 יד זַא ,שינעטנעקרעד רעד ןופ אצי לעוּפ א ןייז ףרַאד טקנופ"דגעװ רעיינ
 ןופ טַאטלוװער ַא יו טשינ ןוא ,אפוג ךיז רַאפ תובישח ַא טָאה טייקיטעט עקיזָאד
 .תוחוכ-טנגוי עטזיורבעצ רַאפ געווסיוא ןַא ןכוז

 ,םעד רַאפ טסַאּפעגוצ טשינ ןיא הדירי רעקימורא רעד ןופ טייצ יד ךיוא
 -לעזעג רעשיטסילַאיצַאט ןוא רעשידיא רעד ןיא ןעמעלכָארּפ ןופ ליונק םעד ןיא

 "רעד ןָא ,גנוגעווַאב רעגנוי ַא ןיא --- געווסיוא רעד טָא לולש זיא טייקכעלטּפַאש
 -סעפַאב וצ טשיִנ ןוא ןרעטנַאלּפרַאֿפ וצ רעמ ךָאג -- טיבעג םעד ףיוא גנורַאפ
 א ןַארַאפ ךָאנ זיא הילע רעטצענערגאב ַא ןופ ןדנעטשמוא יד ןיא ךיוא ,ןקיט
 טשינ ךָאנ זיא סָאװ ,טייקיטעט רעשיצולח-ךעלטפַאשלעזעג רַאפ דלעפ טיירב

 -יטעט יד ,"ץולחה, ןיא טעכרַא יד יוװ סָאמ רעלופ רעד ןיא טצונעגסיוא ןרָאװעג

 .דפו לארשי ץרא ןקידנטעברַא ןרַאפ טייק

 יד ןענעז ןעמעלבָארּפ יד טָא ףיוא סרעפטנע עקיד'תודוסי יד ןופ ענייא
 "רעביא טכיזסיוא ןַא יו ,גנוכעלקריװרַאפ ןופ תישארב רעד סלַא ,ןטקנוּפ-הרשכה
 טגיל ןירעד ,הביבס רעשיצולח ַא וצ ,טעברא דעװיטקודָארּפ ןופ ןבעל ַא וצ ןייגוצ
 גנוטסעפ ַא ."עיצולָאװער רעזנוא ןענעז םיבושי-רעטעברַא יד, .געווסיוא רעד
 ,טלקמ םוקמ א ןטרָאד ןעניפעג סָאװ יד רַאפ
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 ןופ ןגעוו ןוא ןדָאטעמ יד עגונב חוכיוו רעזנוא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס טייז
 הליחתכל טָאה "ריעצה רמושה, רעד סָאװ -- לעטשנייא רעד זיא ,הרשכה רעד
 סָאװ גנוגעװַאב רעד רַאפ ,םיא רַאפ דָארג ךעלריטַאנמוא ןעוועג --- טריטּפָאדַא
 תימצע המשגה ןופ ןטרעוװ יד םירבח עריא ןופ ץרַאה ןיא טצנַאלפעגנייא טָאה
 ,ץוביק -- טקידערּפ רע סָאװ סָאד ןכעלקריװרַאפ ןײלַא ףרַאד שטנעמ ַא --
 ,רוטלוק-סנבעל ַא ,טעברַא

 רעד ןופ תוהמ םעד טפיטרַאפ סָאװ לעטשנייא םעד ןיא ןעזעג ןבָאה רימ
 םדוק ןוא ,הגרדמ רעטשרע רעד ןופ רָאטקַאפ ןשירעיצרעד ַא הרשכה רעשיצולח
 טכַאװשעגּפָא טרעװ גנַאגוצ ןקיזָאד םעד ןָא .גנוגעווַאב -טנגוי רעד רַאפ לכ

 עריא טרעלעמשרַאפ ןרעוו'ס ןוא ,הרשכה רעד ןיא חוכידנַאטשרעדיװ רעזנוא
 ןרעוו טזיילעג ןָאק'ס ואוו ,טקנוּפ-גנַאגסיוא רעטסקיטכיוו רעד זיא סָאד .ןצנעטָאּפ
 ,גנוגעווַאב רעד ןיא ענעסקַאװרעד יד ןופ םעלבָארּפ סָאד

 ןיא ךיוא ןיירַא טגנירד שינעטנעקרעד עקיזָאד יד סָאװ ,ךעלריטַאנ זיא'ס
 יד ןיא טקירדעגסיוא ךעלטייד ןוא רָאלק ןרָאװעג זיא סָאד ,"ריעצה רמושה;
 רעשיצולח רעזנוא ץָארט/ : עווָאקיװדול ןיא "הטנלפ הליסמ, ץוביק ןופ תונקסמ
 ןעמ סָאװ ץלַא ןרָאװעג ןָאטעג טשינ זיא ,לעטשנייא ןשיצוביק רעזנוא ןוא תוחילש
 ,ןבעל וויטקודָארּפ ַא וצ ענעסקַאװרעד ןופ טכיש יד ןריפרעביא וצ ידכ ףרַאדַאב
 ,"גנופַאש רעשיצוביק ןוא הרשכה ןופ ןבעל ַא וצ

 ןייז ךרוד -- טשינ טכעלגעמרעד הרשכה רעד ןיא ץוביק רעשירמוש רעד,
 גנופַאש עכעלטפַאשלעזעג עטיירב ַא -- רעיוד ןצרוק ןוא ןשטנעמ לָאצ רעניילק

 רעטייווצ רעד ןופ ; גנוסַאפפיוא רעשיצוביק רעזנוא וצ הריתס ןיא טייטש רע ןוא
 סָאװ ,ללכב הרשכהח ןוא טעברַא וצ גנַאגוצ ןקיטכיר-טשינ ַא וצ רע טריפרעד טייז
 ,"טיבעג ןקיזָאד םעד ףיוא גלָאפרעד-טשינ רעזנוא ןופ הביס-רקיע יד זיא

 יד ךעלרעּפנישַאב טזייווַאב טייקכעלקריוו עשיצוביק יד; : רעטייוו ןוא
 ץוביק םעד ןפַאש ןופ ,גנוגעווַאב-טנגוי רעד ןופ וטפיוא ןופ טייקיטכיוו עסיורג
 טעװ הרשכה יד .טיבעג עלַא ףיוא רעגייטש-טנבעל ןקיד'תופתושב ַא ןוא
 טּפַאזעגנײרַא טָאה רענעסקַאװרעד רעד סָאװ ןטרעוװ יד ןגעלפ וצ ךשמה רעד ןרעוו
 עקיטכיו ַא יו ןעניד ךיוא טעװ ןוא גנוגעווַאב-גנואיצרעד רעד ןיא רעירפ
 ,"לארשי ץרא ןיא ןבעל-ץוביק ןלופ ַא וצ הפוקתיגנַאגרעביא

 ָאד רעבָא ,תונקסמ עניימ טשינ ןכערּפשטנַא תונקסמ עקיזָאד יד זַא סייוו ךיא
 .י.רקיע רעד זיא סָאד ןוא ,דוסי רעייז ןבעגעג זיא

 ,(1931 רעבמעטּפעס ,זייי "דיתצה;)
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 דר ַא בצ ר ַאווש .'י

 גננגעווַאב רעד ןיא טײהנייא

 ףַאפ "ץולחה; םענופ טייקכעלטייהנייא רעד ןגעוו טדער ןעמ ןעוו רעבָא ...
 ןוא ןסָאלשעגניײא ןעגנוגעווַאב טנגוי עשיצולח יד טימ ,ןלייט עשיצולח עלַא
 -- הרשכה-ץוביק ןטשימעג םעד ןיא "גנואיצרעד רעכעלטייהנייא , רעד ןגעוו
 עדייב עקיזָאד יד ןופ טנייא ןוא הריתס ַא ןארַאפ זיא ָאד זַא ,רָאלק זיא טלָאמעד
 .ןרעו טריפעגסיוא טשינ טעוו

 + תודוסי עדייב יד ףיוא רָאנ ןייז טיונעג ןָאק גנוגעװַאב רעד ןופ טייהנייא יד

 םעניא ןעגנומערטש עכעלטפַאשלעזעגישיצוביק עלַא רַאפ גנולקיװטנַא עיירפ (}
 ."ץולחה, םעגיא ןלייט עלַא ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג (2 :"ץולחה;

 םענופ טייחנייא רעד רַאפ רַאפעג א טרעיול'פ זַא ,ןגָאז טפָא זומ ןעמ ןוא
 "ףביוא יד ןפיירגוצנָא ,"ץולחה, םעניא ןוואורפ ענעדישרַאֿפ יד דצמ "ץולחהע

 ,םרָאפ-סנבעל עשירָאטַאגילבָא ןַא ןלעטשטסעפ לי ןעמ .תודוסי עטנַאמרעד

 ,"ץולחה, םעד ןופ ןלייט ענעדישרַאפ ןופ ןפיצנירּפ"רקיע יד ןגעק זיא עכלעוו

 ,גנוגעװַאב רעד ןיא ןלייט ערעדנוזַאב יד רַאפ סעגאל ערעדנוזַאב ןפַאש ליוװ ןעמ

 ןוא טיצרעד עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עלעיצעּפס ַא ןריגיליווירּפ םעד ךרוד
 ןענעקרענָא ןוא י"א ןיא גנומערטש רעשיצוביק רעטמיטשַאב ַא וצ ןעיצרעד טעוו

 טשיג ןָאק גנוגעוַאב עשיצולח א ."ץולחה, םענופ גנוגעװַאב-טנגוי יד סלַא יז

 ןיא -- טייהנגבעגרעביא ןוא יורטוצ .גנאווצ ןופ דוסי םעד ףיוא ןרעוו טיובעג
 רעד ןופ טיבעג ןפיוא ןילּפיצסיד-סגנַאװצ ןופ אצוי לעוּפ ןייק טשינ לָאמניײיק

 יד ןוא תורדתסה יד ןעוו ,הפוקת רעקיטנייה רעד ןיא .שטנעמ ןופ םרָאפ-סנבעל
 ךיז ןעמ זומ ,ןטייז עלַא ןופ ןפירגעגנָא ףרַאש ױזַא ןרעוו גנוגעוואב עשיצולח

 ןופ םַאר יד ןרעלעמשרַאֿפ וצ לולע זיא סָאװ ,טירש ןדעי ןופ ןטלַאהּפָא יאדוװַא

 םעד ןופ גנולקיװטנַא עקידנעװטיונ-שירָאטסיה יד ןכעלגעמרעד וצ ידכ ."ץולחה;

 וצ ךיז ןעיצרעד סָאװ ,ןלייט עלַא ןופ גנונעװוַאב שכעלטייהנייא סלא ?ץולחה,

 םרָאפ-סנבעל ַא ןעגניווצפיוא ןופ ןוואורּפ יד ןלעטשּפָא ןעמ זומ ,תורדתסה רעד
 םעד ןכַאמ לטבמ ;ּפיצנירּפ ןוא ןליוו רעייז ןגעק "ץולחה, ןופ םירבח יד ףיוא
 ,"ץולחהע ןיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעטריגיליווירּפ ַא ןגעוו גָאלשרָאפ

 עקיטיונ יד ןפַאש רימָאל .ןעגנוזָאל עזיולב טימ ןענעגונַאב טשינ ךיז ריַמָאל
 ."ץולחה, ןיא ןלייט ששיצולח עלַא ןופ גנוסילשנעמַאזוצ רעד וצ ןעגנוגנידַאברָאפ

 ,םויה"רדס רעזנוא ףיוא גָאט ןקיטנייה םייב ןעייטש סָאװ ,ןגָארפ יד ןענעז ליפ
 ןרידיצעד טעװ יז לייוו ,שעטסקיטכיוװ יד ,רעבָא ,זיא ענגַארפ עטריראבנביױוא יד
 םעניא ןלייט עלַא ןופ טעבראטימ רעמַאזנימעג א ןופ טייקכעלגעמ רעד ןגעוו
 ,"ץולחה},

 ,((1934 ץרעמ 9 ,"טרָאװ סָאד;)
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 הרשכה רעד ןיא

 ערערעמ ןיא .ןטקנוּפ 20 ןיא טרירטנעצנָאק טציא זיא ןליוּפ ןיא הרשּכה יד
 זיא םירבח יד ןופ לייט רעקיטנעק ַא .םירבח 90 זיב ךיז ןעניפעג ןטקנוּפ
 -יִצ ,ןטַאטשרַאװ-גיײצליּפש ,ןלימ ,ןעײרעברַאג :ןקירבַאפ ןיא ןעגנורדעגניירַא
 ערעייז עלַא ןקיש ,הילע ברע ןעייטש רעדָא הלוע ןענעז סָאװ ,םיצוביק ,.סעינלעג

 רַאפ טריזיליבָאמ תישארה הגהנה יד ןעמעוו םידיחי רעסיוא ,הרשכה ףיוא םירבח

 -הרשכה עיינ ףיוא ןלעטש םיצוניק עקירעביא יד .גנוגעווַאב רעד ןיא טעברַא
 סָאד .םירבח ערעייז ןופ טפלעה ַא יו רעמ ןיהַא ןקיש ךיז ןטיירג ןוא ןטקנוּפ
 טכַאמ "ץולחה; וכרמ רעד סָאװ ,םעד ןופ טדיײל הרשכה יד ןרעטיירבסיוא

 טכַאמעג זיא טייצ עטצעל יד .ןעגנוקיטעטשַאב ןבעגסיױרַא םייב ןטייקירעוװש

 רעקיד'תושממ טימ םיצוביק יד ןדניברַאּפ וצ וואורּפ רענעגנולעג ַא ןרָאװעג
 סע .ןענַאיַאר יד ןיא ןוא (םיפינס) םינק יד ןיא גנוגעװַאב רעד רַאפ טעברַא
 רעקיטייזנגעק רַאפ טייקיטעט יד ךיז טנייװצרַאפ סע ןוא סיוא ךיז טרעטיירב
 עטלַא ןופ םירבח ."ריעצה רמושה , ןופ "םינוציקח תירב; ןופ םֵאר ןיא ףליה
 שימָאנָאקע ןריאורטסניא וצ ייז ידכ םיצוביק עגנוי ןיא ןייא ךיז ןענזרַא םיצוביק
 ,ץוביק ןייק וצ טשינ ןרעהעג עכלעוו ,"םידדוב , ןופ לָאצ יד .ךעלטּפַאשלעזעג ןוא

 ,גנוגעוואב רעד ןיא רעקינייוו ץלא טרעוװו
 ,"ריעצה רמושה רפס,) ,3

 על ר עפ דוד

 קרעוו"הרשכה רעזנוא

 -טלעוו רעטירד רעד טניז ,גנוגעוַאב רעזנוא ןופ גנוכיירגרעד עטסערג יד

 :ןרימוזער קפס ןָא ןגעמ רימ .קרעוו-הרשכה סָאד זיא ,טנייה זיב ץנערעפנָאק
 ןיא געוו רעזנוא (2 ,ץוביק םוצ טריפ סָאװ ,געוו רעקיצנייא רעד זיא הרשכה (
 טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא טריזילַאטסירקסױא ךיז טָאה סָאװ ,הרשכח רעד

 ,גנוגעוַאב רעשיצולח רעצנַאג רעד ןיא טייקיטכיר ןייז ןזיוװַאב

 הליחתכל .סעזַאפ-סגנולקיװטנַא עכעלטע טכַאמעגכרוד טָאה הרשכה רעזנוא

 -רַאֿפ .גנוטיירגוצ עשינעמכַאפ ןוא עשיזיפ א יװ רקיעב טכַארטַאב יז ןעמ טָאה
 ןדנוברַאפ ןעוװועג זיא טעברַא וצ טנגוי ןופ גנַאגרעבירַא רעד זַא ,ךיז טייטש
 -יטקודָארּפ רעד סָאװ ,םייוניש עקידנעלסיירטפיוא ןוא עקידקיטייו עלַא טימ
 רעטקַארַאכ םוצ הרשכה יד ןסַאּפוצ קידנלעוו .סױרַא טפור סעצָארּפ-עיצַאזיוו
 עכעלטפַאשטריװדנַאל יד טכַארטַאב רימ ןבָאה ,לארשי ץרא ןיא קרצוו רעזנוא ןופ
 ןמז-לכ ,ןטלַאה טנָאקעג ךיז טָאה הרשכה טרָאס רעד רעֶבָא .רקיע ןרָאפ הרשכהח

 טגײלעגפורַא טשינ ןענעז סע ןמז-לכ ןוא גנוגעװַאב-ןסָאמ ןייק ןעוועג טשינ זיא יז
 ןופ יובפיוא םעד ןיא ןבַאגפיוא-טיירגוצ עקידנדײשטנַא ןייק ריא ףיוא ןרָאװעג

 ריא זיא הרשכה רעכעלטפַאשטריװדנַאל רעד ןופ טייקכַאװש יד רעֶבָא ,ץוביק

 .רעטקַארַאכ-ןָאזעס
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 םענופ ןגיטשעג זיא ץוביק םעד ןפאש םייב הרשכח רעד ןופ טרעװ רעד
 עליבַאטס רעמ יד .ליבַאטס רעמ ןרָאװעג זיא ,הרשכה יד ,יז ןעוו ,טגעמָאמ

 "םירגוב רעד ןיא טלַאהניא ןשירפ ןוא ןקידעבעל א טכארבעגניירא טָאה הרשכה

 ןשיווצ קירב יד ןרָאװעג ןפַאשעג סָאמ רעסיורג א ןיא זיא ריא ךרוד ןוא טּכיש

 ,לארשי ץרא ןיא ץוביק םעד ןוא תולג ןיא ןטכיש ששירעיצרעד יד

 ןרָאװעג טכעלקריװרַאֿפ הרשכח עליכאטס-רעמ יד ןיא ןתמא רעד ןיא

 ןטרַאװ וצ סיוא טמוק ןעגנוגנידַאב עוויטקעיכָא יד ףילוצ לייוו ,ןייוולייט לָאנ

 .הילע רעד ןוא הרשכה יד ןקידנע ןשיווצ טייצנשיווצ רעד ןיא םייה רעד ןיא
 רעזנוא ראפ טשינ ,דיחי ןרַאפ טשינ הכרב ןייק טשינ זיא סייררעביא רעקיזָאז רעד

 רגובכ רעד תעכ ,טינשּפָא-טייצ ןקיזָאד ןיא .קרעוו ןשיצוביק ןוא ןשירעיצרעד
 ןוא טיײקיטעט רעשירעיצרעד רעד ןופ ןוא ןק ןופ ןסירעגּפָא שיטקַאפ טרעוו

 רעגייטש-סנבעל ןיא ןטַאפנײרַא ךי טשינ רעמ ןיוש ליוװ ןוא טשינ ןַאק רע
 רעד ןעוו ,הפוקת-סגנאגרעביא רעקיזָאד רעד ןיא -- לטעטש ןוא םייה רעד ןופ

 ,הילע רעד ףיוא טרעטיברַאֿפ קידנטרַאװ ,קידייל קידנליויטשיג טציז רגוב

 ןרָאװעג ןברָאװרעד גנוגנערטשנא ליפ טימ ןענעז סָאװ ,ןטרפוװ טלַאװשעגּפָא ןרעוו

 ןרעיוט יד סָאװ םעד ןופ טאטלוװער ַא יא גטורטטש יד טָא .הרשכה רעד ןיא

 עטכעלש יד ךיוא .הילש רעשיצולח רעד רַאֿפ ןסָאלשעג-בלַאה ןענעז ל"א ןופ

 ןייז וצ םייקמ טשינ ןכעלגעמרעד הרשכה רעד ןיא ןטגנוננידאב עשימָאנָאקע

 לייו ,"העובק הרשכה; ןופ פיצנירפ םעד טייקטנשװקעסנַאק רעצנַאג רעד טימ

 לייוו ,רָאי 2721/ -- הרשכה ןופ ץעגערג-טיוצ יד ןטערטרעבירַא טשינ ןָאק ןעמ

 ערעדנַא ליפ יד ןעלקנוטרַאפ ןָאק טייקטכאװשעגּפַא רעשיזיפ ןיא ןדָאש רעד

 .הרשפה טראט אזא ןופ תולעמ עכעלטנזעוו

 "ראפ ַא ןיא טריסערעטניארַאפ טנייה ןענעז "ץולחה ,, ןיא ןעגנוטכיר עלַא

 "ץולזחה , ןיא טייהרעמ יד ןעוו ,טייצ א ןעוועג ."העובק הרשפה, רעטרטננעל

 ןריפכרוד סָאד ,טכַאמ ןייז ןופ חוכ ןטימ ,זנוא ףיוא ןעגנואווצעגפיורא טָאה

 קילגמוא ןַא ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,סָאמ ַא ןיא ןוא ָאּפמעט א ןיא חרשכה יד

 שוג; ןופ געװ רעד ןעװעג זיא סָאד .גנוגעהאפ רעשירשיצרעד רעד רַאפ

 ,טנייה ןזייוו "ץולחח , זכרמ ןשיליופ ןופ ןרעפיצ ששיטסיטאטס יד רעבָא ,"יללכ

 ייוצ רעביא הרשכהח ףיוא ךיז ןעניפעג עכלצוו ,םירבח ןופ טנעצַארּפ רעד זַא

 ןוא 9200 -- "יללכ שוג; ןיא ,52,890 "רישפה רמושה , ןיא טפערטַאב ,רָאי

 ,1,296 --- "היגודרוג , ייב

 זיא הרשכה רעזנוא ןופ רעטקַארַאפ ןקיזָאד ןופ טָאטלוזער רעטקעריד א

 לצַאב יד ןיא ןוא ץוביק ןופ ןבעל ןכעלרעגיא ןיא טשיצַאזיטארקַאמשד עסיורג יד

 רעד זיא הרשכה יד .םיצוביק יד ןיא ןטנאטסניא שקידנריפנָא יד ןשיווצ ןעגנוא

 טשינ ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע ןופ לָאטּפָא רעד .ןָאירפמע ןיא ץופיק-לארשי ץרא

 ,סעצַארּפ רעכעלריטאנ א הרשכה רעד ןיא זיא ,ןעמַאקע םעד ןטלַאהעגסיוא

 ערעװש ַא ץומיק םעד ןזָאלרַאפ ןופ לַאפ רעדעי זיא ץוביק-י"א ןיא תעּב

 ןוא זנוא ןשיװע דישרעטנוא רעד זיא ,ךעלטנגייא ,םעד ןיא .גנולסיירטפיוא
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 זנוא ייב ןוא י"א ןיא עיצקעלעס יד רָאפ טמוק ייז ייב :"*יללכ שוג, םעד

 .קידתודוסי ןוא ףיט זיא דישרעטנוא רעד .תולג ןיא סע טעשעג

 -טפַאשלעזעג טימ סיוא ךיז טנכייצ ץוביק-הרשכה ןיא רָאי עטשרע סָאד

 ןעמַאזוצ .עיצקעלעס יד ךעלריטַאנ זיא הפוקת רעקיזָאד רעד ןיא .גנוריוי רעכעל

 -הרשכה ןייק ָאטשינ .טייקיטעט עסיורג ַא טריפעג ךיוא רעבָא טרעװו טימרעד

 ןוא גנומָאקלָאפרַאפ רַאפ ןזיירק ןייק ןייז טשינ ןלָאז סע ןכלעוו ןיא ,ץוביק

 ןיא עיצקעל רעד רַאפ ןוא ,םירבח 8--10 ןופ ןעײטשַאב ןזיירק יד .תירבע רַאפ

 "הרשכה ערעזנוא ןיא .ךעלזיירק ערענעלק ןיא וויטקעלַאק ןעמ טנעייל זיירק

 -ַארעטיל ןוא עכעלטפַאשלעזעג ,עשיטילָאּפ ליפ ןייא ךיוא ןעמ טנדרָא םיצוביק

 ַא רעדָא גנוטייצ עכעלרעניא ןַא טָאה ץוביק רעדעי טעמכ .םיטּפשמ עשיר

 ןטנװֶא עכעלטנפע ךיוא ,תוביסמ-ץוביק עטפָא רָאפ ןעמוק סע .גנוטײצ-טנַאװ

 ףמַאק ןרעטיב ַא ןריפ סָאװ ,םיצוביק ענעי וליפַא .טייקנטלעז ןייק טשינ ןענעז

 ליומ רעייז ןופ טיורב טרָאּפשעגּפָא ןבָאה ,ץנעטסיזקע רעשימָאנָאקע רעייז רַאפ

 ,ָאידַאר ַא טפַאשעגנייא ךיז ןוא

 :ןלױּפ ןיא הרשכה רעזנוא ןופ סקואוו םעד ןזייוו ןרעפיצ עקידרעטייוו יד

 "ץולחהע ןיא 1500 -- םירבח 1610 -- ןטקנוּפ 10 -- 1
2 -- 21 * -- /30 2 == 259080 * 2" 
5323 -- 43 /* -- 1048 27 =- 23408 /* ||" 
4 =-- 27 2 -- 1560 * == 90 20 * 2" 

 ןסַאמ תעב "ץולחה; ןופ הפוקת:רוטקוינָאק רעד ןיא זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ

 טיהעגפיוא רעקינייוװ רעדָא רעמ גנוגעװַאב רעזנוא טָאה ,םיא וצ טמָארטשעג ןבָאה

 רעקיבלעז רעד ןיא זַא ,ןעקנעדעג רימ ןעוו .סעיציזָאּפ עריא לענָאיצרָאּפָארּפ

 ןַאד ,גנוגעװַאב עשירעיצרעד עסיורג ַא ןטלַאהפױא טזומעג רימ ןבָאה טייצ

 ןעוועג זיא 1922 .גנוגנערטשנָא יד ןייז טזומעג טָאה'ס סיורג יו רימ ןעייטשרַאפ

 רעד טימ ןעמַאזוצ .לָאצ ןיא ןוא םענרַאפ ןיא שוביכ וצ םערוטש ןופ רָאי סָאד

 ןבָאה רימ ןוא ןטקנוּפ עיינ טרעבָארעד רימ ןבָאה גנוגעוװַאב רעשיצולח רעצנַאג

 עקיזָאד יד .חוכ ןכעלטּפַאשלעזעג ןקיגָאװ ַא ןיא הרשכה יד טלדנַאװרַאפ

 ןוא עשיזיפ ,ןדייל עסיורג טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,גנוגנערטשנָא

 יד טימ הרוש ןייא ןיא ןלעטש ןָאק ןעמ סָאװ ,טַאלב קיטכיל ַא זיא ,עקיטסייג

 ,לארשי ץרא ןיא ןעגנוגנערטשנָא-שוביכ

 "רַאפ ןוא ןקיטסעפרַאפ ךיז ןופ טייצ א ןעוועג ןענעז ןרָאי עקידרעטייוו יד
 רעווש זיא'ס עכלעוו ןיא ,ןטקנוּפ עטיײרּפשעצ ןוא עניילק טָאטשנָא ,ןעוועדנופ

 -נָאק ךיז רימ ןבָאה ,טייקיטעט עלערוטלוק ןוא עכעלטּפַאשלעזעג ַא ןריפ וצ

 ןטקנוּפ-הרשכה 43 ןופ .טעטש עלַארטנעצ ןיא ,רעטרע עסיורג ןיא טרירטנעצ
 ןיא ןעגנוטכיר ערעדנַא יד טימ ךיילגרַאפ ַא ,27 וצ ןלַאפעגּפָארַא רימ ןענעז

 :ןעגנוכיירגרעד יד ןזייווַאב טעוו ?ץולחה,

 ןוא םירבח 60 ךיז ןעניפעג ןטקנוּפ-הרשכה ערעזנוא ןופ טפלעה ַא ןיא

 ןופ טנעצָארּפ 15 רָאנ ןבָאה "יללכ שוג; ןיא תעב ,טקנוּפ ןדעי ןיא רערעמ
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 ןייא ןיק טשינ טגָאמרַאפ "הינודרוג, .םירבח לָאצ ַאזַא ןטקנוּפ"הרשכה יד

 2500 רָאנ ןוא םירבח 100 ןופ רעמ ןבעל ןלָאז סע ןכלעוו ןיא ,ץַאלּפ-הרשכה

 טכיילג הרשכה רעזנוא ןיא .,םירבה 00 ןופ רערעמ ןבָאה ןטקנוּפ ערעייז ןופ

 םירוחב יד ןכַאמ םישוג ערעדנַא ןיא תעב ,תורוחב ןוא םירוחב לָאצ יד סיוא ךיז
 ,טנעצַארּפ 57 סיוא

 -- עקירָאי-23 זיב 20 ; ױזַא הרשכה יד ךיז טלייטעצ רעטלע רעד טיול
 "יללב 'שוג ,, ןיא ,830/ זנוא ייב ךיז ןעניפעג -- הרשכהח רַאפ רעטלע עטסעב יד

 (עקירָאי-27--26) רעטלע ןרעכעה א ןוֿפ .6190 -- "היגודרוג, ןיא ,5700 ---

 "הינודרוג , ןיא ןוא 189/ -- "יללכ שונ;ק ןיא ,1,900 רָאנ זנוא ייב ןַארַאפ ןענעז
== 500, 

 רעכעלקערש ןופ טייצ רעד ןיא ,ןליוּפ ןיא סיזירק ןופ געט יד ןיא

 וצ ןעגנולעג םיצוביק יד זיא ,ןיױל-סטעברַא ןופ ןלַאפ ןוא טײקיזָאלסטעברַא
 ןרעטיירבסיוא ךיוא ןוא ןקיטסעפרַאפ וצ ךיז ,רעטרע יד ףיוא ןעלצרָאװ ןגָאלש
 -סטעברַא ךָאנ ןיא ךיז ןקיטיינ ןטקנוּפ-הרשכה ערערעמ .טייקיאעפ"םענפיוא רעייז

 תוריד ערעמעװקַאב ןיא רעכירַא זיא םיצוביק יד ןופ לייט רעטסערג רעד .טנעה

 ןפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןטעב-שזַאטעיייװצ ןופ םעטסיס יד טפַאשענּפָא טָאה ןוא
 רַאפ טעב ַא/ :גנוזָאל ןרעטנוא עיצקַא ןַא טייג טציא ןוא ,ןלַאנָאיצַאנרעטניא;

 ."שטנעמ ַא

 טריטסיזקע סָאװ ,עסַאקרָאּפש רעד ןופ טייקיטשט יד ןענעכיײצַאב ףראד ןעמ

 ןענעז דימת טשינ .ץוביק ןדעי ןופ תסנכה רעד ןופ 290 ענעמונעגּפָארַא יד ןופ
 "סיזקע םצע יד רעבָא ,רעייטש ןלופ םעד ןלָאצוצּפָא תלוכיב ןעוועג םיצוביק יד

 ענעגייא ךרוד ,ץוחה ןמ ףליה ןָא ןפַאשעג ,ןעלטימ טימ עסַאק ַא ןופ ץנעט

 גנוגעװַאב רעד וצ טייקנדנובעגוצ רעקראטש ַא ןופ תודע ןַא זיא ,ןעגנורָאּפשּפָא
 ןזיװַאב טָאה עסַאק יד .טייקטיירג ספליה רעקיטידנגעק ןופ טסייג ןופ ןוא
 טָאה יז סָאװ ,עציטש ןוא תואוולה יד ךרוד גנוקיטכערַאב-ץנעטסיזקע ריא
 .םיצוביק ענעדישרַאפ ןבעגעג טיוג ןופ טייצ רעד ןיא

 טשיג ץלַא ךָאנ ןיא בצמ רעד רעבָא ,ןגיטשעג זיא ָאווינ-סנבעל רעד
 ףיוא האצוה עכעלטינשכרוד עכעלגעט יד זיא טנייה ךָאנ .קידנלעטשנדירפוצ

 20---35 --- שינעמוקסיוא גָאט ַא ןוא ןשָארג עשיליוּפ קיצכעז ןוא עכעלטע רבח ַא
 -סטעברַא ןקידנרעטַאמסיױא ןַא ךָאנ טעב ןייא ןיא ייווצ ןּפָאלש טנייה ךָאנ .ןשָארג
 ןשָארג 92 ןופ (ןילָאװ ןופ טעטש יד ןיא) ןיול א רַאפ (העש 12 ךָאנ טּפָא) גָאט

 ,טייקטכייפ ןיא ךיז ןקייוו תוריד ליפ .גָאט ַא

 "רךַאפ טרָאד ןוא ָאד טרעװ יז ןוא -- ץנעדנעט עניימעגלא ןַא טשרעה סע
 ,יק ןפַאשניײא ךיז ןוא סנטרָאג-סנירג ןטעברַאַאב וצ --- טכעלקריוו

 ערעװש עלַא יד ןרָאװעג טפעשעגסױא טשינ ןענעז ןטגָאזעג םעד טימ
 סָאװ ,וורעזער-הילע ןקיזָאד םעד ,םיצוביק"הרשכה עטלַא יד ןופ ןעמעלבָארּפ

 ןיא ןָאט טשינרָאג ןופ טרירענעגעד סָאװ ןוא ןטלעוו ליווצ ןשיווצ ךיז טניּפעג
 טימ .הילע ןופ גָאט ןפיוא טסיזמוא ןרָאי טרַאװ ןעמ ואוו ,ןרעטלע יד ןופ זיוה

 סנעמעוו ,םיצוביק-הרשכה עגנוי יד ןשיווצ תוריתס יד ךיז ןזייװַאב טייקפרַאש
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 ,הילע ףיוא ךָאנ ןטרַאװ סָאװ ,עטלַא יד ןשיווצ ןוא ,ןעמוקעג זיא הילע וצ ייר

 -הילע ןשיצולח ןטלַא ןצנַאג םעד רעירפ ןרידיווקיל וצ ןעוועג קיטיונ טלָאװ סע

 סָאװ --- םיצוביק-הרשכה עגנוי יד דצמ הילע ףיוא גנורעדָאפ יד רעבָא ,וורעזער
 טסניד:רעטילימ ןופ רעטלע ןיא זיא םירבח ערעייז ןופ לייט רעטסערג רעד

 טערקנָאק רעייז זיא טלעוו ןקע עלַא ןיא ןרעוו טײרּפשעצ רעייז ןופ רַאפעג יד ןוא
 ,גנוקיטכערַאב ןוא קיגָאל קינייװ טשינ ךיוא טָאה --

 -.טשרע ןַא זיא הילע עשיצולח יד ןרעסערגרַאפ וצ גנורעדָאפ יד ...
 ,העש רעד ןופ טָאבעג שיטסינויצ קיגנַאר

 ,("ריעצה רמושה רפס,;) ,5

 רעקסּפיל םהרבא

 ןלױּפ ןיא המחלמ ברע

 ןרָאװעג טכַאמעג גנוגעוַאב רעד ןיא ןענעז ןעכנימ ןופ געט יד ןיא ךָאנ
 תוגהנה יד ןוא תישארה הגהנה יד .המחלמ ַא ןופ לַאפ ןיא תונכה עטשרע יד

 ןעמ טָאה ייז ףיוא ןוא תורבח ןופ ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ ןענעז תוילילגה
 ,טעברַא רעד ןופ ךשמה ןרַאפ גרָאז יד טגײלעגפיורַא

 ,גנוגעװַאב רעד רַאפ הילע ןופ רַאי ַא ןעוועג זיא 1928 רָאי סָאד ןוא
 ,גנוגעװַאב רעשיליוּפ רעזנוא ןיא טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה םירבח 30,000 רעביא
 -רעליש רעד ןופ ןעייר יד ןופ סרעדנוזַאב ,זנוא וצ טמָארטשעג טָאה טנגוי ליפ
 ,טנגוי

 א ןעמונעגכרוד טָאה סָאװ ,רעטיצ ןפיט ַא ןופ תודע ןעוועג ןענעז רימ
 רעד ןופ ןרָאװעג טרעטיצעגפיוא זיא יז .טנגוי-רעליש רעד ןופ טכיש עטמיטשַאב
 עריא רַאפ ,ןעמוקַאב טָאה קלָאפ עשידיא סָאד סָאװ ,ּפעלק יד ןופ טייקיטכעמ
 -עג ןפרָאװעג ןענעז סָאװ ,דנַאלשטיײיד ןופ םיטילּפ עשידיא ייברַאפ ןענעז ןגיוא
 ןופ ןרָאװעג טרירעג זיא יז ,ילכ ענעכָארבעצ ַא יו ץענערג וצ ץענערג ןופ ןרָאװ
 ,ןישנָאבז ןיא רעגַאל ןגעוו טרעהעג טָאה יז ;דנַאלשטייד ןיא םָארגָאּפ

 "רעירפ יד ןיא יוװ .זנוא וצ טעדנעוװעג ךיז ןבָאה ןטסיזַאנמיג רעטרעדנוה
 יד טָא ןופ ןליוו םעד ןעמיוצ וצ ןעגנואווצעג ןעוועג רימ ןענעז ,ןטייצ עקיד

 ףליה וצ -- הרשכה ףיוא ןײגסױרַא ןוא ןלוש יד ןזָאלרַאפ וצ ףכית םירבח עגנוי
 זנוא ןבָאה ןרָאטקעריד-עיזַאנמיג ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ךיוא ןענעז סע ,קלָאפ םעד
 ַא ןָא ,טסוּפ םורַא ךיז ןעיירד סָאװ ,םידימלת ערעייז ןעװעטַאר וצ ןטעבעג
 ,ןבעל ןיא עיזיוו עדנטייל

 עקיצנייא יד -- גנוגעװַאב רעזנוא דָארג סָאװ ,זיא רעדנואוז רעד ןוא
 -עט ריא טריפעג טָאה סָאװ ,ןלױּפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשידיא יד ןשיווצ
 -וצ טָאה -- ("טרירעלָאט, רָאנ ןעוועג) שינעביולרעד-סגנוריגער ַא ןָא טייקיט

 ,טנגוי עקידנרידוטש עקיזָאד יד ןגיוצעג

 -עג ךיז ןבָאה רימ ןוא םירבח 1000 רעביא טַאהעג רימ ןבָאה עשרַאװ ןיא
 ןוא טנגוי יד .רעטרעדנוה עיינ ןעמענוצפיוא ידכ ,ןק ַא ךָאנ ןלעטשוצפיוא טיירג
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 555 ןעגנוגעװאב-טנגוי עשיצולח : הילע שטפניפ יד

 רעקידרעייפ ַא טימ ןעמונעגכרוד ןעוועג ןענעז סרעריפנָא רק ערעזנוא ןופ ליפ

 ,ןריסערגָארּפ וצ ןעגנולעג זנוא זיא םעד קנַאד א ןוא טעברא רעייז ןיא תובהלתה

 רעד ןיא טכירגרעד רימ ןבָאה טייקיטעט רעונוא ןיא קרפווניורק םוצ

 "עג ןבָאה עטקילײטַאב עריא ןופ טנעצַארּפ קיצכַָא ,עינַאלַאק"רעריפ רעלַארטנעצ

 ןיא טעברַא רעד ןעמדיוו ךיז ןוא ןלוש יד ןיא םוידוטש רשייז ןקידנע םייב ןטלַאה

 ,םירגוב עיצארענעג רעד ןופ טפאשרעטערטרַאֿפ טננוי יד יװ ,גנוגעווַאב רעד

 ,תוילע עלַאגעלמוא עסיורג ייווא עטצעל יד ןיא ןליוּפ ןזָאלראפ טָאה סָאװ
 ריא ןופ ןטימ עמַאס ןיא גנוגעװוַאב רעזנוא ןפַארטעגנָא טָאה המחלמ יד

 ןטיבעג עלַא ףיוא טייקיטעט רעטרעטיירבעגסיוא ןא רַאֿפ טעברַא-ריזינַאגרָא

 ,גירק ןופ טייקכעלגעמ רעד וצ טיירג ןעוועג ךיוא ןעגעז רימ רעבָא

 ןוא ןַאב רעד טימ עיצַאקינומָאק יד ןעו ,ךורבסיוא-גירק ןרַאפ געט ייווצ

 וצ ןפורעג רימ ןבָאה ,ןרַאפעג טימ לופ ןעוועג ןעגעז ןגעוו יד ףיוא ןױַאפ סָאד

 ,תורבח יד ןוא ןענָאיאר יד ןופ סרעטייל עלַא עשרַאװ ןיא רָאפנעמאזוצ-דנאל ַא

 סע .גירק ןופ טייצ רעד ןיא טעברַא יד ןריפ וצ ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז סָאװ

 ,טעברַא יד ןריזינַאגרָא וצ סעיצקורטסניא שטצעל יד ןרָאװעג ןבעגעג ןענעז

 רעד ןיא ןצנַאטסניא עטסכעה יד ןֹופ טעטירָאטױא יד ןעמוקַאב טָאה רעדשי

 רימ .טייצ רעטסטנעָאנ רעד ףיוא ןעלטימ טלעירעטאמ ךיוא יוװ ,גנונעוואב

 "געמ יד ןבָאה טשינ טעװ וכרמ ןייא ןעוו ,כצמ ַא טכַארטַאב ןיא ןעמונעג ןבָאה

 גנוגעװַאב יד טלײטעגרעדנַאנַאפ ,ןכב ,ןבָאה רימ .ןרינָאיצקנופ וצ טייקכעל

 תישארה הגהנה רעד ןופ םירבח ןרָאװעג טקישעג ןענעז סע ןיהואוו ,ןענָאיַאר ףיוא

 ,שזַאטס טימ תורבה ןוא םירבח ערעדנא ךיוא .טעברא רעד טימ ןריפוצנָא

 רעד ןיא ןרָאװעג טנַאּפשעגנײא ןענעז ,הילע ברע ןענַאטשעג ןיוש ןענעז סָאװ

 ,טייצ-סגירק ןופ לַאפ ןיא טעברַא

 ןלױּפ ץנַאג רעביא טיירּפשעצ ןעוועג ןענעז סָאװ ,םיצוביק-הרשכה יד

 םירבח ערעייז ךרוד ןרָאװעג ןזָאלרַאפ טשינ ןענעז ,ענוװָאר זיב ווָאכָאטסנעשט ןופ

 ,ריא ןופ סױרַא ןעגעז טָאטש ַא ןופ ןדיא יד ןעוו רלֶאנ ,טונימ רעטצעל רעד זיב

 ַאזַא ןבָאה םירבח יד .םיצוביק-הרשכה יד ךיוא ןעגנַאגעגטימ ייז טימ ןענעז

 ןעמוקעג טשינ קנַאדעג ןפיוא זיא סע ןוא ךעלריטַאג רַאֿפ טכַארטאב גנוריפפיוא

 .טעברַאעג ןבָאה ייז ואוו ,רעטרע יד ןזָאלרַאפ וצ
 .(("ריעצה רמושה רפס,,) ,9

 ר,  4,
 טטפגיקפאוצעטזפלגאאטקטעשרעביטע 1

 "הינדרוג, ןפ ץנערעפנָאקיטלעװ עטי2

 ,"הינודרוג; ןופ ץנערעפנָאק-טלעוװ רעגיצנַאד רעד ךָאנ ,רָאי ףניפ עטצטל יד

 ""היגודרוג; רעכעלטלעװלַא רעד ןופ גנואוושפיוא ןקידרדסכ ןופ ןרָאי ןענעז

 ,גנוגעוװַאב
 "סיוא "הינודרוג, יד זיא ,רעטרעדנוה עטלייצעג ןופ ,לפייה םעניילק ַא ןופ

 יַאגרָא טנזיוט 30 רעביא םורַא טמענ עכלעוו ,גנוגעװַאב-ןסַאמ ַא וצ ןסקַאװעג
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 ,עיגלעב ,ךיירטסע ,דנַאלטעל ,עטיל ,עינעמור ,עיצילַאג ,ןליוּפ ןיא םירבח עטריזינ
 ךיז ןפערט גנוגעװַאב רעד ןופ ןעמַאר עשירעיצרעד יד ןיא : לארשייץרא ,עקירעמַא
 -וטש ןוא -סקלָאפ ,רעטעברַא ,טנגי רעשידיא רעד ןופ ןטכיש עלַא ףיונוצ
 .תוחילש רעשיצולח רעקידתופתושב רעד וצ ךיז ןטיירג ןוא טנגוי-ריד

 ,גנוגעוַאב רעשיצולח רעד ןיא טרָא ןקידובכב ַא טמענרַאפ "הינודרוג, יד
 םירבח 2500 רעביא ,הנחמ רעשיצולח רעכעלטלעוולַא רעד ןופ 2090 וצ בורק

 ,תוצובק-הרשכה ענעגייא ןיא
 םעניא רָאטקַאפ רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג "הינודרוג/ זיא רָאי 4 ןופ ךשמ ןיא

 ןרירטנעצנָאק עכלעוו ,םירבח 600 דנַאל ןיא טלייצ יז ,ןבעל-רעטעברַא ןקיד-ייא

 -נעטשטסבלעז וצ ןעגנַאגעגרעביא ןיוש ןענעז 4 עכלעוו ןופ ,תוצובק 12 ןיא ךיז
 ,(הנח-סדרּפ ,תוניע ,שרוחה רפכ ,הדלוח) עיצַאזינָאלָאק רעקיד

 -פיוא עשיאעדיא יד ןענעכיײצנָא ףרַאד ץנערעפנָאק-טלעװ רעשזדָאל יד

 ךס םעד ןעיצרעטנוא ןוא הפוקת רעטנעָאנ רעד רַאפ גנוגעווַאב רעד ןופ ןבַאג

 ךיז טעװ יז .גנולקיװטנַא רעשירעיצרעד ןוא רעשירָאטַאזינַאגרָא ריא ןופ לכה

 "הינודרוג;, ןופ גנולעטש יד (א :ןעמעלבָארּפ עקידרקיע ריפ םורָא ןרירטנעצנָאק

 יד (ג :"ץולחה; (ב :ץראל ץוח ןיא גנוגעװַאב-סטעברַא רעשיטסינויצ רעד ןיא

 ,ןדָאטעמ-סגנואיצרעד יד (ד ;לארשי-ץרא ןיא גנוגעװַאב עשיטסיוויטקעלָאק
 -סטעברַא רעשיטסינויצ רעד וצ גנולעטש רעזנוא :םעלבָארּפ םעד יבגל

 + ץַאזטנורג ןייא ןרעוו ןכָארטשעגרעטנוא ףרַאד ,ץראל'ץוח ןיא גנוגעװַאב

 -רַאפ יד ןופ םענייק טימ קידנעטשלופ טשינ ךיז טריציפיטנעדיא "הינודרוג,

 ןגָארטעג .םזינויצ-סטעברַא ןופ ןעמַאר עטיירב יד ןיא ןלײטידנַאטשַאב ענעדיש

 -סילַאיצַאס ןוא עשיטסינויצ עקידרקיע יד וצ גנַאגוצ ןקידנעטשטסבלעז ַא ןופ

 עקיטרַאנגייא עריא ןופ ןייזטסואווַאב ןטימ ןעגנורדעגכרוד ןוא ןעמעלבָארּפ עשיט

 עשירָאטַאזינַאגרָא עלופ ןטיהּפָא ַאבהל ךיוא "הינודרוג, יד טעװו -- ןבַאגפיוא

 רעקידרדסכ ןופ סעצָארּפ ןטימ קיטייצכיילג .,טייקיגנעהּפָאמוא עשיאעדיא ןוא

 רעטייו "הינודרוג; טעוװ ,ץוח יּפלכ םזינויצ-סטעברַא םענופ עיצַאדילָאסנָאק

 -טשינ ,ןכעלטרָאװטנַארַאפ-שיטסילַאער רַאפ ףמַאק םענעסָאלשטנַא ריא ןריפ

 -רַאֿפ ַא רַאפ ,ןעמעלבָארּפ עשיטסינויצ ןוא עשידיא יד וצ גנַאגוצ ןשיטַאמגָאד

 עזַאב רעכעלרע ןַא רַאפ ,תוירחא-סקלָאפ רעשידיא-ללכ ֹוצ גנואיצרעד רעטפיט

 ןטולָאסבַא רַאפ ,םזינויצ-סטעברַא ןיא עיצַארעּפָאָאק רעשיאיײטרַאּפ-ןשיווצ ןופ

 -ַאער םעניא ןּפיצנירּפ עשיטע-ךעלטפַאשלעזעג ערַאטנעמעלע יד ןופ ןטיהּפָא

 ןלַאעדיא ערעזנוא רַאפ ףמַאק-עיצַאזיל

 "רַאפ טָאה גנוגעוװַאב-טנגוי עשירעיצרעד-קידנעטשטסבלעז סלַא "הינודרוג;

 יד טלעטשעגקעװַא טָאה ןוא ,י"א ןיא "תוצובקה רבח, ןטימ לרוג ריא ןדנוב

 -טנגוי סלַא .געוו:סגנוכעלקריוורַאפ ןוא לַאעדיא ריא סלַא הצובק עשינַאגרָא
 ײטרַאּפ םוש ןייק טימ שירָאטַאזינַאגרָא ןדנוברַאפ טשינ זיא עכלעוו ,גנוגעווַאב

 עריא ןופ טקַאטנַאק ןוויסנעטניא ,ןקידרדסכ םעד ןטיהּפָא יז זומ ,ץראל-ץוח ןיא

 סָאד זיא טקַאטנָאק רעקיזָאד רעד .ןטכיש ערעגניא עריא טימ םיצולח-םירגוב

 ןוא גנוגעווַאב רעד ןופ טייהנייא עשירעיצרעד יד ןרעכיזרַאפ ןָאק סָאװ ,עקיצנייא
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 ןיא םירבח עריא ןעיצרעד יז זומ ,גנוגעווַאב -הצובק סלַא ,טעטיאוניטנָאק ריא
 ערעייז וצ ןטיײרַאברַאפ ייז ןלעװ עכלעוו ,תוצובק-"הרשכה עקידנעטשטסבלעז
 ןיז רעד זיא סָאד ,לארשייץרא ןיא ןבעל-הצובק םעניא ןבַאגפיוא עקיטפנוקוצ
 ,גנוגעװַאב-"ץולחה, רעד ןיא "הינודרוג , ןופ עימָאנָאטױא רעד ןופ

 "ולח רעד ןופ ןלייט עסיוועג ןיא ךיז טָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא רעבָא

 רעד ןגעק ףמַאק רעפרַאש ַא ןבױהעגנָא (ןליוּפ ןיא רקיעב) גנוגעװַאב רעשיצ
 ,"ץולחה, םעניא גנוגעווַאב-טנגוי רעד ןופ עימָאנָאטױא רעכעלדנעטשרַאפטסבלעז
 -ַאב רעשיצולח רעד ןופ טייקצנַאג יד הנכס ןיא ןלעטש ןָאק המחלמ עקיזָאד יד

 יד .וצרעד גנולעטש ןעמענ טעװ ץנערעפנָאק-טלעװ רעשזדָאל יד .גנוגעוו

 ןסולשַאב-סטייהרעמ עשינַאכעמ ןופ וואורפ ןדעי ןגעק זיא גנוגעוװַאב""הינודרוג;,
 ןופ טייהנייא רעד רַאפ גרָאז רעפיט ריא בילוצ טמוק סָאד ןוא "ץולחה, ןיא
 -עלָאטמוא ךרוד ןרעװ ןבָארגעגרעטנוא ןָאק עכלעוו ,גנוגעװַאב רעשיצולח רעד

 ,ןדָאטעמ-ףמַאק עטנַאר

 רעשידיא רעד ףיוא ךיז טריזַאב "הינודרוג, ןופ לַאעדיא רעשירעיצרעד רעד
 ןיא ןבאגפיוא עשיצוביק ןוא עשיצולח יד ןוא תולג ןיא טייקכעלקריוו-סקלָאפ
 רעשיאערבעה רעד ןופ תורוקמ יד ןופ טּפעש גנואיצרעד רעזנוא ; לארשייץרא
 -בעה רעיינ ַא ןופ ןעגנוצַָארּפש יד טימ ייז טדניברַאֿפ ןוא רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ
 קידנעװטױנ זיא'ס .,לארשייץרא ןיא ןוא תולג ןיא רוטלוק-סקלָאפ רעשיאער
 ןוא גנוגעװַאב רעזנוא ןופ ןויסנ ןשירעיצרעד ןכייר םעד ןרירטנעצנָאק וצ
 .,,הטיש רענעסָאלשעג ,רעכעלטייהנייא ןַא וצ םיא ןעיובסיוא

 (1933 רעבמעטּפעס 24 ,"טרָאװ סָאד;)

 ם ריטע

 םי םוצ םינפ ןטימ

 בָאה ענשטעסַאיּפ ןיא "םיליּפעמ, הצובק רעד ןופ םוקנעמַאזוצ םייב ןיוש

 עריא ןגעוו ,(* עיגידג ןופ הצובק רעד ןגעוו סעייג עכעליירפ ךס ַא טרעהעג ךיא

 ןלַאיצַאס ריא חוכמ ךיוא ןוא ךס ַא וצ ןגָאז סָאװ ןעגנוגנידַאב עקיטרַאנגייא

 .לעטשנעמַאזוצ

 סעּפע זיא ָאד זַא ,טריּפשרעד ךיא בָאה ןפַאה ןיא גנַאגנײרַא םייב ךיילג

 ,רעזייה יד ןופ ליטס רעד ,םי רעד .טַאמילק רעדנַא ןַא ,טימעג יינ ַא ,שרעדנַא

 ,סקידלארשייץרא טעּפע ,דמַאז יד ,ַאּפמעט-טעברַא רעד

 ןוא סעקזייה ענייר-קיטכיצ ןשיווצ ,לגרעב ַא ףיוא ,ןפַאה ןופ טייוו טשינ

 "םיליּפעמ, הצובק יד טָאה ,ןטרָאג ַא ןופ טלגנירעגמורַא עליוו ַא ןיא ,סנירג

 ,טלקמ םוקמ ריא ןענופעג

 ןרָאװעג ףייר זיא 1928 ןיא .1924 ינוי ןיא "הינודרוג , ירגוב יד ךרוד טעדנירגעג (*

 עּפורג עטייװצ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ןוא ,הרשכה-םי יז ןועטיירבוצסיוא טייקידנעװטיונג יד

 ןַאֿמ 20 טליײיצעג טָאה יז ."ץולחה, ןיא ןעגנוטכיר עלַא ןופ לײטנָא ןטימ
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 ַא וצ ןגָאלשרעד ךיז ןעמ טָאה ןעגנורעדנַאװ ןוא םילוגלג ךס ַא ךָאנ
 רעבָא ןיילק זיא רעמיצ-סע רעד .,טפול ןוא טכיל ,תובחר טימ הריד רעמיורעג

 םי רעד ,עּפַאמ-לארשי-ץרא ןַא טגנעה גנַאגנײרַא םעד רעביאנגעק ,ךעלטימעג
 םינּפה םע; :גנוזָאל טרעטַאלפ ןביוא ,לפישילגעז ַא ךיז טגיווס ןכלעוו ףיוא

 ,םי םוצ םינּפ ןטימ -- ?םיל

 ןשיאערבעה ןופ םיללכ עלַא טיול ןבירשעג טשינ רשפא זיא גנוזָאל רעד
 וטפיוא-סגנורעבָארעד רעינ א ,סעיינ סעּפע םיא ןופ טעייווס רעבָא ,ליטס
 סָאד .םירבח יד ןופ רעצרעה יד ןיא טגָאלש סָאװ ,טסייג רעד ךיוא זיא סָאד
 ןקיזָאד םעד ןריפכרוד םייב ןבעל ןקידתופתושב רעייז ןיא ךיוא ייז טריטנעמעצ
 ,טקעיָארּפ ןלופטרעוו

 ךיוא ןוא םישדח-רעמוז יד ןיא .עָארג ַא טייקכעלקריוו יד זיא לייוורעד
 רעשימָאנָאקע רערעווש רעד .עניילק ַא -- סעטרבח ןוא םירבח לָאצ יד זיא טציא
 -געמַאזוצ ןלַאיצַאס ןפיוא ןוא טימעג ןפיוא טכעלש טשינ טקריוװ רעבָא דנַאטשוצ
 -- טפול יד .,סנירג ,רעמיוב ,םי -- םורַא ,עילידיא ןַא ןיא יו טבעל'מ .ןבעל
 ףיוא ןוא ףוג םעד ןרענרעד וצ חוכב טשינ זיא סָאד ,תמא .ןייר ןוא שירּכ
 גונעג ןזיװעגסױרַא טשינ םירבח יד ןבָאה -- ןייז הדומ ןעמ זומ חטש םעד
 קירעהעג יו טשינ טרעוו ןטייקכעלגעמ עטיירב עריא טימ עינידג .זיטַאיציניא
 ,טצונעגסיוא

 סָאד סרעדנוזַאב ןוא הרשכה-םי יד ,לכ םדוק ,טייטש םויה רדס ןפיוא
 טשינ ךָאנ זיא'ס םגה .יירעשיפ ןופ גייווצ ןיא םירבח רעמ סָאװ ןעיצניײרַא
 ןופרעד םירבה יד ןדייר ךָאד ןוא ,ןסייבנייא ןינע םעד טעװ ןעמ יוװ רָאלק
 ,קיטנַאמָאר ןופ בָאגוצ ַא ןָא טשינ

 טיבעג םעד ףױױא גלָאפרעד רעד ,ןטעברַא עטכייל יד ןופ טשינ זיא'ס
 הצובק רעד ןופ טייקכעלגעמ רעד רַאפ ןייטש-וואורּפ ַא יו ,קפס ןָא ,ןעניד טעוו
 זיא סָאװ ,ןינע ןַא -- םי םעד ןרעבָארעד וצ גנוגעװַאב רעד ןופ ללכב יװ

 עיינ ןענעפע וצ חוכב זיא ןוא העש רעד ןופ טָאבעג עדנגנירד סָאד ןרָאװעג
 ,לארשייץרא ןיא ןגייווצ-טעברַא

 (1935 רעבָאטקָא ,"הינודרוג; תרגא)

 מ כ ר ַא פ ס טָאג דוד

 ןלױפ ןיא הילע'טנגוי

 רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןרָאי ריפ עטצעל יד ןופ טינשּפָא-טייצ רעד
 -ַאב ןיא ןדיא יד רַאפ געט ערעטיב רעייז סלַא ןרעוו ןבירשרַאפ טעװ המחלמ
 ,ןלױּפ ןטיינ

 ,עּפָאריײא ןופ לייט ןטסערג םעד טרעבָארעד טָאה רעלטיה יוװ םעדכָאנ ,טנייה
 -רַאפ ןיא ךָאנ רעבָא .ןכַאז עקיזָאד יד ןבײרשַאב וצ ןיז ןייק טשינ ןיוש טָאה
 -- תונידמ עשיטַארקַאמעד יד ןופ הלּפמ רעד רַאט ךָאנ -- ןרָאי עקידהמחלמ
 -יטנַא יד ןופ ץיּפש ןיא ,דנַאלשטײד-יצַאנ ךָאנ ,ןענַאטשעג ןליוּפ זיא ןַאד ןיוש
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 לעיציפָא ךיז טָאה גנוריגער עשיליופ יד םגה .עּפָאריײא ןיא רעדנעל עשיטימעט

 "עג טשיג ייז רעבָא יז טָאה ,סעקישטשמָארגָאּפ יד טימ טריציפיטנעדיא טשינ
 "וצסיורא ןגעוו ןכוז ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא ןצעזעג טסַאפרַאפ טָאה ןוא ,טרעטש
 ןביהעגנָא ךיז טָאה סע .סעיציזַאּפ עשימָאנָאקע ערעייז ןופ ןדיא יד ןסיוטש
 לטעטש םעניא ןדיא יד טגרָאזַאב טָאה סָאװ ,(* *ןַאגארטס, םעד ןגעק ףמאק רעד
 טשרמולכמ םענופ לָאבמיס רעד ןרָאװעג טציא זיא ןוא טיורב לקיטש םערָא רעייז
 ןגעק ןרָאװעג טרישעג ןיא ףמַאק רעפראש ַא ,דנַאטשלטימ ןשיליױּפ ןטהלוועַאב

 רעד וצ ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ןעלטימ עלַא טימ ,"ןַאגַארטס, ןשידיא םעד
 סָאד םגה ,ןרָאװעג טגיזַאב ןענעז ןדיא יד ןוא .קלָאפ ןקידנשרעה ןופ עיציזָאּפסיד
 ןשהכולמ םעד רעבָא ,טפמעקעג ןבָאה ייז ,טכייל ױזַא ןעמוקעגנָא טשינ זיא
 רחסמ ןשידיא םעד רעביא טנַאװרעביױא יד ןעמוקאב וצ ןעגנולעג זיא טַארַאּפַא
 ,קרעװטנַאה ןוא

 רעד טימ ןעמאוצ ,גנוריגער רעד ןופ קיטילָאּפ עכעלטפַאשטריװ יד
 חכאלמ-לעב ןשידיא םענופ ןבָאה ,רעפרעד ןוא טעטש יד ןיא יירעצעה רעדליוו

 ,םעטסיט-רעייטש עקיטראנגייא סָאד ךיֹוא ,ןטנעילק עטסרעמ ענייז טביורעגקעזװַא
 "עג רעמ ךָאנ טָאה ,ןדיא יד ןעמערָארַאֿפ וצ טליצעג ךעלכעזטּפיוה טָאה סָאװ
 "רעד ןיא הדירי עלעירעטַאמ יד .טּפַאשטריװ עשידיא יד ןריניאור וצ ןפלָאה

 קיטילָאּפ עשיטימעסיטנַא יד רעבָא .הנרדמ רעלַאפָארטסַאטַאק ַא וצ ןעגנַאג
 ךיוא רָאנ ,ןדיא יד ןופ ןלַאװק-הטנרּפ יד ןריניאור וצ זיולב טשינ ןזיווַאב טָאה
 רעד ,קילגמוא-טּפיוה רעד ןגעלעג זיא םעד ןיא ןוא ,טסייג רעייז ןכערבעצ וצ
 רעד ןיא ןטוג םוצ גנורעדנע ןַא רַאֿפ גנונפָאה זיא'ס רעכלעוו ןיא לגנַאמ
 ןכָארבעצ ןוא טקירדרעד רוביצ ןשידיא םעד טָאה ,טפנוקוצ

 ןוא ןסקָאװעגסױא ןיא סע ןכלעװ ףױא טנורגרעטניה רעד זיא סָאד
 "טנגוי עשילױּפ יד .ןרָאי עקיזָאד יד ןיא רוד רעגנוי רעד ןרָאװעג ןגיוצרעד
 ישטשמַָארגַאּפ ןופ סעדנַאב יד ןיא דרַאגנַאװַא רעד ןעוועג םוטעמוא ןענעז ןזיירק
 ןופ בייהנָא רעד :סעטָאד יד ןוא געט יד טנַאקַאב ןעוועג ןיוש ןענעז סע .סעק

 ןרָאװעג זיא ,ןטעטיזרעוינוא יד ןיא רקיעכ ןוא ןלוש-לטימ יד ןיא רָאי-לוש
 ןרעװ טבױלעג ָאד לָאז ןוא .טנגוי רעשידיא רעד רַאפ תוינערופ ןופ טייצ א
 סָאװ ,רעבָא ,טקידייטרַאפ שידלעה יֹױזַא ךיז טָאה סָאװ ,טנגוי-ןרעל עשידיא יד
 עכײרלַאצ יד רעביאנגעק עקיגייװ יד ןופ חוכ רעד טָאהעג טָאה טרעוװ ַא רַאפ
 לייט ןטסערג ןופ עיטַאּפמיס יד ךיז רעטניה טריּפשעג ןבָאה עכלעוו ,סענַאוב
 ןבָאה ייז רעבָא ,טפמעקעג ןבָאה ןדיא יד ?טייקכעלטנפע רעשילױּפ רעד ןופ

 ךיז טָאה ףוס לכ ףוס ןוא ,רענערילרַאֿפ ַא זיא ףמַאק רעד זַא ,ןעזעגנייא
 ,לגנארעג םעד ןצעזוצרַאֿפ חופ רעכעלרעניא רעייז טּפעשעגסיױא ךיוא

 ,לטעטש םעניילק ןיא טנגוי רעד ןופ עגַאל יד ןעוועג זיא רערעטיב ךָאנ
 ןבעל ןיא טלַאהנָא םוש ןייק טַאהעג טשינ טושּפ טָאה יז ואוו

 "עגנָא תוחוכ עטצעל ענייז טימ ךָאנ ךיז טָאה רוד רערעטלע רעד ביוא
 ןעוועג געװ רעד טָא וליפַא רוד ןגנוי ןרַאֿפ ךָאד זיא ,"ןַאגַארטס, ןיא ןטלַאה
 ךיוא ןוא ,טזָאלעגוצ טשינ םיא ןעמ טָאה ןטסָאּפ-ןטמַאַאב ןייק וצ ,ןסָאלשרַאפ

 .לטפטש ןופ קרַאמ ןיא םָאױוק ַא (*
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 לרוג ןייז .ןעמענפיוא שימָאנָאקע טנָאקעג טשינ םיא טָאה ײרעקרעװטנַאה יד
 .ןרעטלע עטמערָארַאפ ענייז ןופ זלַאה ןפיוא ןפרָאװעגנָא ןייז וצ ןעוועג ןכב זיא
 עשידיא רעביא סעזייר עניימ תעב ,עכעלטנגוי ערעזנוא ,ןעזעג ייז בָאה ךיא
 יד ןיא ןעײרדמורַא ךיז ייז ןגעלפ רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ וצ ,ךעלטעטש

 ,גנונפָאה ַא ןָא ,ןגרָאמ ַא ןָא ,ןגיוא עטלפייוצרַאפ טימ ליצ םוש ןייק ןָא ןסַאג

 :ןעזסיוא רעדנַא ןַא טַאהעג לטעטש סָאד טָאה םעד רַאפ טייצ לקיטש ַא
 טָאה גנונפָאה ןופ לַארטש ַא ןוא ןריט יד ןיא טקוקעגנײרַא טָאה לארשי ץרא
 -הרשכה יד ןוא ןעגנוגעווַאב-טנגוי יד לטעטש ןיא טכָאקעג ןבָאה טע .ןזיװַאב ךיז
 עשיטסינויצ יד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה רעטנזיוט רעקילדנעצ .םיצוביק
 סיזירק רעד ןכָארבעגסיױא דנַאל ןיא זיא גנולצולּפ רעבָא .סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי
 ךיז טָאה ןביולג רעשיטסינויצ רעד .ןרָאװעג טצענערגַאב זיא הילע יד ןוא
 רעצרעה יד ןיא טייקטסוּפ עכעלרעניא יד ןוא ןענורעצ סָאמ רעסיורג ַא ןיא
 ןַא .ןייג:קידיל ןופ סמערָא יד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ריא טָאה טנגוי רעד ןופ
 עמַאמ-עטַאט .טנגוי עקידלטעטש יד ןעמונעגמורַא ןַאד טָאה ןצנַאט ןופ זַאטסקע
 ,..טצנַאטעג ןבָאה רעדניק יד ןוא ןַאגַארטס ןקידכעבענ םייב טלגנַארעג ךיז ןבָאה
 וצ ךיז ןּפעלק סָאװ ןכַאז עכעלקערש עלַא יד טָא --- ןעילוה ןוא תורכש ,ץנעט
 -טּפיוה יד ןרָאװעג ךעלטעטש עשיליוּפ יד ןיא ןענעז -- רעצרעה עטלפייווצרַאפ
 םירוסי ןיא טלּפַאצעג ךיז טָאה סָאװ,טנגוי רעשידיא רעד ןופ גנוריסערעטניארַאפ
 ,דליב שיגַארט ַא ןעועג זיא סע .שואי ןטספיט ןופ

 -עגפיוא ךיז טָאה ױזַא זַא ,ןגָאז טשינ ךיוא ןעמ ןָאק ,תמאה ןעמל רעבָא
 טכַאװשעגּפָא זיא גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד .רוד רעגנוי רעצנַאג רעד טריפ
 ךעלטעטש ןוא טעטש רעטרעדנוה ןיא .ןדנואוושרַאפ טשינ רעבָא זיא יז ; ןרָאװעג
 ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ ןיא טריזינַאגרָא ןעוועג עכעלטנגוי רעטנזיוט ןענעז

 רעקיטּפעקס ןופ טָאּפש םעד ץָארט טעברַא רעייז טצעזעגרָאפ ןבָאה עכלעוו
 ןופ קנופ ַא טעילטעג ךָאנ טָאה שַא ךעלגרעב יד רעטנוא .עטלפייווצרַאפ ןוא
 טשינ טָאה ןוא טנָארּפ םעד טזָאלרַאפ טשינ טָאה טנגוי עקיזָאד יד .,ןביולג
 ,ןָאפ יד טזָאלעגּפָארַא

 וצ :גנוזָאל רעד ןרָאװעג ןפרָאװעג ןַאד זיא ןזיירק-טנגוי יד טָא ןיא
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטכיש ערעגניא יד ןשיוװצ טעברַא-סגנואיצרעד ַא ןעלקיוװטנַא
 -רַאטש ןעוועג ךיוא זיא טפַארק-רעיודסיוא סנעמעוו ןוא ןעוועג שאימ טשינ ךָאנ
 ערעגניא יד וצ ןעגנירדוצניירַא ױזַא יו ןעלטימ ןוא ןגעוו ױזַא קידנכוז ןוא ,רעק
 -טנגוי רעד וצ ןדנעוו וצ ךיז גַאלשרָאפ רעד ןעמוקעגפיוא זיא ,קלָאפ ןיא ןטכיש
 עקידתושממ טכיירגרעד טַאהעג ןַאד ןיוש טָאה ןליוּפ ןיא רעונה-תילע יד .הילע

 ןענעפעוצפיוא ןעוועג זיא קנַאדעג רעד .רעדניק רעטרעדנוה ךס ַא ןופ ןטַאטלוזער
 יד הילע וצ ןעיצרעד םורַא ױזַא ןוא ןליוּפ ןופ הילע ןופ םָארטש םעיינ ַא
 ,גנַאלקּפָא ןקירעהעג ַא ןעמוקַאב טָאה גַאלשרָאפ רעד .ןטכיש-טנגוי ערעגניא
 עשיטסינויצ עלַא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה הילע-טנגוי רעד רַאפ דנַאברַאפ םעד ןיא

 םעד ןופ טייקיטיונ יד ןעזעגנייא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עלַא .ןעגנוגעװַאב-טנגוי
 סָאד ךיוא .גנומענרעטנוא רעד ןופ טרעוו ןסיורג םעד טנעקרענָא ןבָאה ןוא
 גנוטיידַאב יד ןעזעגנייא טָאה םילשורי ןיא הילע-טנגוי רעד ןופ ָארויב-טּפיוה
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 "טנַא זיא ָאד רעבָא ,הילע יד ןריזינַאגרָא וצ ןביוהעגנָא טָאה ןוא ךַאז רעד ןופ
 וצ ןעוועג םיכסמ טשינ טָאה גנוריגער-טָאדנַאמ יד : טייקירעווש א ןענַאטש
 עלַא ןפלָאהעג טשינ ןבָאה סע .ןלױּפ ןופ הילע-טנגוי רַאפ ןטַאקיפיטרעס ןבעג

 ןטַאקיֿפיטרעס יד טימ ןצונַאב וצ ךיז ןסָאלשַאב רעבירעד ןעמ טָאה .ןעגנואימַאב
 לָאצ א ןעמוקַאב טָאה ןמש-תיב ףרָאד-טנגוי םעד ןופ גנוטייל יד ,ןלוש יד ןופ
 רַאפ ןטַאקיפיטרעס לָאצ ַא ןעמוקַאב ךיוא ןעמ טָאה וצ-רעטעּפש .ןטַאקיפיטרעס
 ףרָאד טנגוי ןזעיגילער םעד רַאֿפ ,ךעלדיימ רַאֿפ טלַאטשנַא-ןרעל ןזעיגילער ַא
 ,קמעה רמשמ רַאפ ןוא

 רעד ןשיווצ גנַאלקּפָא ןטיירב ַא טַאהעג טָאה טעברַא רעד ןופ ביײהנָא רעד
 םירבח ערעיז ןופ ךס א ןפורעגנעמַאוצ ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עלַא ,טנגוי
 לָאצ יד ס'יוארָאפ ןופ טסואוועג טשינ טָאה'מ תויה .סעינָאלָאק עלעיצעּפס ןיא
 ןוא ךעלנניא עגנוי רעטרעדנוה טרירטנעצנָאק טרָאד ןעמ טָאה ,ןטַאקיפיטרעס
 עויסנעטניא ןַא ןרָאװעג טריפעג ןיא סעינָאלַאק עקיזָאד יד ןיא .,ךעלדיימ
 ץרא ןייק טרָאּפסנַארט-טגגי רעטשרע רעד .טעברַא-סגנואיצרעד עשיטסינויצ
 רַאפ עיטַאּפמיס רעכעלטפַאשלעזעג ןופ שילַאװכ א ןפורעגפיורַא טָאה לארשי

 ,גנומענרעטנוא רעד

 ןעורמוא עקיטולב יד .געט ערעווש טכַאמעגכרוד ןַאד טָאה בושי רעד
 געט עקירעיורט יד ןעוועג ןענעז סָאד .ןרָאװעג רעקרַאטש ץלַא ןענעז דנַאל ןיא
 חבש םוצ ןרעו טנַאמרעד ָאד לָאז ןוא .שבוכה תמר ןוא םייפש ,הירבט ןופ
 ןפָאלטנַא עקישזד ןוא סעקוװעלַאנ יד ףיוא ןענעז עכלעוו ,ןדיא עשיליוּפ יד ןֹופ

 ןבָאה ןדיא עבלעז יד זַא ,לטעלב ןטנקירטעגּפָא ןקידנלַאפ ַא רַאפ קערש ןופ
 עמַאס ןיא רעדניק עגנוי ערעייז ןקיש וצ ןקָארשעג טשינ טפיוהרעביא ךיז
 טײלגַאב ןבָאה ןרעטלע יוװ ןעזעג בָאה ךיא ,לארשי ץרא ןיא טנַארפ ןופ רעייפ

 ,גרָאז ןופ ןרערט טצנַאלגעג ןבָאה ןגיוא ערעייז ןיא ,רעטכעט ןוא ןיז ערעייז

 רעד ףיוא ןַארַאפ זיא סע זַא ,ץלָאטש ןופ קנופ ַא טנערבעג ךיוא טָאה סע רעבָא

 טָאה סע .רעגעלש ןייק רַאפ ןקור ןייז טשינ טגיוב דיא רעד ואוו לקניוו ַא טלעוו

 ,ןבעל ןיא טלַאהנָא ןַא ןבָאה טעװ דניק עגנוי סָאד זַא ,גנונּפָאה יד טלקניפעג

 .גערב ןטקנעבעגסיױא םעד ןכיירגרעד ,ערעטלע יד ,ייז ךיוא ןלעו רשפא ןוא

 ןענעז סע .םענרַאפ ןטיירב ןייק ןעמונעגנָא טשינ רעבָא טָאה טעברַא יד

 וצ ןעועג ןענעז ןלוש רַאפ ןטַאקיפיטרעס יד .,ןטייקירעווש עייג ןענַאטשטנַא
 עטסרעמ יד זַא ,ןעקנעדעג ףרַאד ןעמ .דיא סָאלק-לטימ ַא רַאפ ןליפַא רעייט
 עמערָא ןופ טמַאטשעג ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסינויצ יד ןיא עכעלטנגוי
 ןייק .טלעג ןעמוס עקיטיונ יד ןפַאש טנָאקעג טשינ רעבירעד ןבָאה ןוא ןטכיש

 ,רעונה-תילע רַאפ ָארויב-טּפיוה םעד ןופ עציטש רעד רעסיוא ,עציטש-בָאגוצ

 ,טלעג ןייק ןבעג טלָאװעג טשינ טָאה *טניִאשזד, רעד .ןעמוקַאב טשינ ןעמ טָאה

 "עגוצ זיולב טָאה טפַאשלעזעג-עיצַארגימע עלַארטנעצ יד -- "םעציה, ךיוא ןוא

 עכייר יד .עידיסבוס רעניילק-קיסעמסינטלעהרַאפ רעקילָאמנייא ןַא וצ טמיטש

 טשינ ןוא טייז רעד ןופ ןענַאטשעג ,ךעלנייועג יװ ,ןענעז ןליוּפ ןיא ןדיא

 עצנַאג יד ןיא ױזַא .קילגמוא רעד ןעמוק ןָאק ייז ףיוא ךיוא זַא ,טביולגעג
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 זיא'ס עכלעוו ןטייקירעװש רַאפ ןענַאטשעג בייהנָא עמַאס ןופ גנומענרעטנוא
 ןייז וצ רבוג רעווש ןעוועג

 הילע-טנגוי רעד ךרוד ןעוועג הלוע לכה ךס ןליוּפ ןופ ןענעז ,יױזַא ןוא

 -הילע עסיורג יד ןופ קילּבנָא ןיא ,לָאצ עניילק ַאזַא .עכעלטנגוי 140 זיולב

 ןָאילימ בלַאה ןוא יירד טניואוװעג ןבָאה סע ואוו דנַאל ַא ןיא ןשינעפרעדַאב
 סָאד ןוא .גנומענרעטנוא רעד ןופ טרעו םעד טרעדנימרַאפ קרַאטש טָאה ,ןדיא
 עשיטסינויצ יד ןופ םירבח עטריזינַאגרָא לָאצ יד ןעוו טייצ ַא ןיא ןעוועג זיא
 70 וצ -- געט -סגירק יד ןיא וליפַא -- ןעגנַאגרעד זיא ןעגנוגעווַאב-טנגוי
 -טנגוי ןופ וטפיוא רעד זַא ,ליומ ןלופ ןטימ ןגָאז רעבירעד ןעמ ןַאק ! טנזיוט
 ןוא ןעזנייא וליפַא ןלָאז רימ ביוא ןוא .ןעגנולעג טשינ זיא ןלױּפ ןופ הילע

 טרעװשַאב ןבָאה סָאװ ןרָאטקַאפ עוויטקעיבָא עלַא ןופ סקעלּפמָאק םעד ןייטשרַאפ

 טָאה סָאװ ,גנוגעווַאב רעקיזיר רעד ןיא זַא ,ןלעטשטסעפ ןעמ ףרַאד ,טעברַא יד
 עכעלטנגוי טננזױט 6 גנַאגרעטנוא ןוא ןברוח ןופ ןעװעטַארוצסױרַא ןזיװַאב
 ןיא טנגוי רעשידיא רעד ןופ לײטנָא רעד זיא ,לארשי ןייק ןעגנערב ייז ןוא
 ,רעקילדנעצ עטלייצעג עכעלטע וצ זיולב ןעגנַאגרעד ןליוּפ

 טשינ טסייו רענייק .טייצ עשיטירק ַא רעדיו ךרוד טציא ןכַאמ רימ
 תוילע ערעזנוא ןופ גייווצ ןטסגניא םעד טָא טרַאװרעד סע לרוג ַא רַאפ סָאװ
 ךָאנ ךיז טעװ ןעמעלַא ץָארט זַא ,גנונפָאה יד ךָאנ טבעל סע .לארשי ץרא ןייק
 ןייז הלוע ןלעװ רעדניק עשידיא ןכלעוו ךרוד טלַאּפש ַא ןענעפע ךָאד רשפא

 רעטנזיוט ,םוטנדיא ןשיליוּפ םעד ןעקנעדעג טציא רימָאל .,דנַאלמייה רעייז ןיא
 טלצרַאװעגסױא ןענעז רעטנזיױט רעקילדנעצ ןוא ןרָאװעג טעטכינרַאפ ןענעז
 -רעטנוא טשינ זיא םוטנדיא עשיליוּפ סָאד רעבָא ,ןעמייה ערעייז ןופ ןרָאװעג
 רעד ןגעוו תועידי זנוא וצ ןעייגרעד ןגעוומוא ןוא ןגעוו עלַא ךרוד .ןעגנַאגעג
 סנעמעוו ,טנגוי עטסעב רעזנוא .טנגוי רעשיטסינויצ רעד ןופ גנוטלַאה רעשידלעה
 רעייפ ןקיליײה םעד טימ טנערב ,ץוח יּפלכ טריזילַארַאּפ טציא ןענעז ןטייקיטעט

 יז ןעוו גָאט ןפיוא ןטרַאװ רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה ,ןביולג ןשיטסינויצ ןופ
 טלצרַאװעגניא ףיט זיא סָאװ ,גנובערטש רעייז ןכעלקריוװרַאפ ןענָאק ןלעוו

 ,דנַאלמייה רעזנוא ןופ ןדָאב םעד טימ ןטפעהַאב וצ ךיז -- רעצרעה ערעייז ןיא

 (1941 ,םילשורי ,"רעונה תילע רפס?)



 ׁש םיווָאניב ַאר .כ

 "דבועה, ןופ ןעמעלבָארּפ

 "ץולחה, ןוא "דבועה,

 ןרָאװעג ןפַאשעג "דבועה; רעד זיא םעד בילוצ .הילע ןופ ןביײהנָא זומ'מ
 ןוא עטגָאלּפעג ,ןשטנעמ-סטעברַא ששידיא רעטנזױט ןעמוק םעד בילוצ ןוא
 הילע ךָאנ גנַארד ןסיורג םעד ןיא .עיצַאזינַאגרָא רעד וצ ,ענעסױטשעגסױרַא
 שטנעמ-סטעברַא רעשידיא רעד זיא ,קלָאפ ןשידיא ןופ ןלייט עטסגדישרַאפ יד ןופ
 "עגסױרַא קידנרעװ .ןטנעמעלע שנעשטנואוועג ןוא עקיטכיוו יד ןופ רענייא
 "עגנָא וצ ,טעברַא רעװיטקודָארּפ וצ טיירג רע זיא ,טעברַא ןוא םייח ןופ ןסיוטש
 טפַאשרעטעברא רעטריזינַאגרָא רעד ֹוצ ,ןטכילפ ןוא ןטכער עלַא טימ ,טייקירעה

 ...ל"א ןיא
 עיצַאזינַאגרָא יד זַא ,"דבועה; ןופ םירבח יד ןרעוו רָאלק ָאזלַא זומ סע

 רישכמ ךיוא רָאנ ,ןייז וצ הלוע טייקכעלגעמ יד ייז ןבעג וצ רָאנ טשינ העדב טָאה

 ןייז רישכמ .י"א ןיא רעטעברא ןשידיא ַא ןופ ןבעל א וצ ,הילע וצ ייז ןכַאמ

 ןוא דנַאל ןגעו תועידי םיא ןבעג ,ךַארּפש יד םיא ןענרעלסיוא : טסייה וצרעד

 ,ץולח ַא םיא ןופ ןכַאמ :רעמ ךָאנ ןוא .װ .ַא .א תורדתסה רעד ןגעוו ,בושי
 עטסרעװש ליב ךיוא ןוא טרָא ןדעי ןיא ,טעברא עדעי ףיוא טיירג זיא סָאװ

 ,גנוגעװַאב רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד טיול ןעגנוגנידַאב
 ,סָאד ןרעװ טכיירגרעד םירבח-"דכועה;/ ןופ גנואיצרעד רעד ןיא זומ'ס

 טייקנבעגרעביא ,טייקטיירג : "ץולחה, ןיא ןכיירגרעד וצ ךיז ןעימַאב רימ סָאװ
 ,ךַאז רעקידלארשייץרא רעסיורג רעד רַאפ גרָאז עטסנרע -- רקיעב ןוא

 ןטייקירעווש .,ייברעד ָאד ןענעז עכלעוו ,ןטייקירעווש יד טוג ןסייוו רימ ןוא
 ןגעװ יד זומ'מ ןוא עייג א זיא עיצַאזינַאגרָא יד לייוו ,רעסערג ךָאנ ןענעז סָאװ
 עייג עריא ןפַאשַאב ךָאנ זומ'מ ,ןכוז טעברא-חרשכה ריא ןופ ,טעברַא ריא ןופ
 ןכיירגרעד וצ ליצ ןטלעטשעג םעד ידכ ,ןדָאטעמ-סטעברַא

 לארשי:ץרא ןיא ןייז הלוע זַא ,טקנופדנַאטש םעד ןופ קידנעײגסױרַא
 ןיהַא וומ סָאװ רעד רָאנ ,ןרָאפקעװַא ןענַאדנופ זומ סָאװ רעד רָאנ טשינ ףרַאד
 טעװ -- הרשכה קידנעוװטיוג זיא סע זַא ןוא ןטעברַא ןוא ןייז ןטרָאד ,ןעמוקנָא
 עכלעוו ,ןגַארפ ײלרעלַא ףיוא סרעפטנע ןעניפעג וצ ןייז רעטכייל ןיוש זנוא
 ןרעוװ טזיילעג ןזומ עכלעוו ןוא "דבועהג ןיא ןענַאטשטנַא ןיוש ןענעז

 ,סעיצַאזינַאגרָא עדנרירוקנָאק ייווצ ןייק טשיג ןענעז "ץולחה, ןוא "דבועה,
 רעשיצולח ןייא ןופ ןלייט ערעדנוזַאב ייווצ רָאנ ,חטש ןייא ףיוא ןטעברַא סָאװ

503 
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 -טלעהרַאפ-החּפשמ יד ןוא רעטלע יד ,רקיעב ,זיא דישרעטנוא רעד .גנוגעווַאב
 זיא'מ ןעוו ךָאנ וצרעד ,רעטעּפש ןכש לכמ ןוא ,רָאי קיצנַאװצ ןוא ןביז וצ .ןשינ
 טסַאּפעגוצ ןצנַאגניא טשינ זיא ,תוגאד-הסנרּפ ןוא החּפשמ טימ טעטסַאלַאב
 .רָאפ .הרשכה רעשיצולח רעד ןופ םרָאפ עטוואורּפעגסיוא ןוא ענעמונעגנָא יד
 יד .,ןבעל-החּפשמ ןייק ןכעלגעמרעד טשינ ץוביק-הרשכה רעזנוא ןָאק קיפיול

 טנעמעלע רעד טרעוו וצרעד .,ענעגנולעג-קינייוו ןעוועג ןענעז ןוואורּפ ענלצנייא

 רעסיורג רעקיזָאד רעד ןוא רעגניא ץלַא טיײצ עטצעל יד םיצוביק יד ןיא
 םעד ןופ הרשכה עמַאזניימעג יד רערעווש ךָאנ טכַאמ ןרָאי ןיא דישרעטנוא
 ."ץולחה, ןטימ טנעמעלע-"*דבועה;

 טשינ "דבועה, רעד לָאז'ס :ןייז דיּפקמ ןזומ ךַאז ןייא ףיוא טעוו'מ ןוא
 יד ,"ץולחה , םעד ןדיימסיוא ןליוו סָאװ ,עלַא יד רַאפ טלקמ-םוקמ ןייק ןרעוו

 "דבועה, רָאנ ,"ץולחה, טָאטשנָא "דבועה, טשינ .ןייז הלוע סָאד ןוא הרשכה
 ,רעטנזיוט יד ןיא ןייז ןלעו עכלעוו ןוא ָאד ןענעז עכלעוו ,ןלַאפ עכלעזַא ןיא

 ןשטנעמ יד ןבעג טשינ ,ןליו ןקרַאטש ןייז ץָארט ,ןָאק "ץולחה; רעד ןעוו
 ,הרשכה ךרוד הילע ןופ טייקכנעלגעמ ןייק

 זיא'ס דלַאביװ .עיצַאזינַאגרָא עשיצולח ַא זיא "דבועה; רעד ךיוא רעבָא
 עבלעז יד ןלעװ ,םירבח-"דבועה; יד רַאפ הרשכה עשיצוביק יד ךעלגעמ טשינ
 ןומ -- י"א ןיא ןבַאגפיוא עשיצולח וצ ךיז ןטיײרַאברָאפ ןופ --- ןטַאטלוזער
 ,ןענרעל ךרוד ,גנוגעווַאב רעד ןיא טייצ ערעגנעל ַא ןייז ךרוד ןרעוו טכיירגרעד
 -עּפָאָאק ךרוד ,גנוצנעגרעד:ךַאפ ךרוד ,ףינס ןיא טעברַאנעמַאזוצ ,ןבעלנעמַאזוצ
 עיצַאזינַאגרָא ךרוד ,ןעגנומענרעטנוא עוויטקעלָאק ךיוא ךעלגעמ ביוא ןוא עוויטַאר
 טימ ןוא לארשי ץרא ןקידנטעברַא ןופ גנוגעוַאב רעד טימ טייקנדנוברַאפ ןוא
 רעד ןיא ןטעברַא ןוא סעיצקַא עלַא ןיא לײטנָא ןוויטקַא ךרוד ,תורדתסה רעד
 ,גנוגעווַאב

 (1933 ,101 "טרָאװ;)

 "דבועה, ןיא טעברַא-רוטלוק

 ,שיאערבעה ןייק טשינ ןָאק םירבח-"דבועה, יד ןֹופ לייט רעטסערג רעד ...

 ,טשינ ןָאק'מ ןוא .ןענרעלרעד וצ ךַארּפש יד ןטייהנגעלעג קינייװ טַאהעג טָאה
 -ןצניירַא גנוטיירגוצ רעד ןָא "דבועה, ןופ רבח ַא ןלעטשרָאפ טשינ ךיז רָאט'מ
 -ליפ ריא טבעל סָאװ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעקידלארשייץרא רעד ןיא ןסקַאוװ
 ,שיאערבעה ןיא ןבעל קיטולבלופ ןוא קיטייז

 יבגל גנורעדָאפ ַא זיא סָאד -- ךַארּפש יד וויסנעטניא ןענרעל ,ןענרעל
 .רבח ןוא ףינס ןדעי

 יוב ,עטכישעג יד ,י"א ןגעוו תועידי יד ךיוא ןענעז לייט ןטסערג ןרַאפ
 ןקיטנייה ןופ ןעמעלבָארּפ ,ןגַארפ-רעטעברַא עשידיא ,תורדתסה רעד ןופ לָאר ןוא

 ערעזנוא ךרוד זומ סָאװ ,ץלַא סָאד --- םזינויצ ןיא ףמַאק ןופ תוהמ ןוא םזילַאיצָאס
 ,םרָאפ עקיסַאּפ ַא ןעניפעג רימ ןזומ .דמערפ ,יינ ,ןרעװ טנרעלעג םירבח
 סָאד זומ סָאװ ,םירבח ערעזנוא ןופ םענייא ןדעי ץלַא סָאד ןבעגרעביא ױזַא יו
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 יַאּפסיד רעזנוא וצ טייצ ךס ןייק .ןבעלנייא םעד ןיא ךיז ןוא ןענעק ,ןסיוו ץלַא

 ןטעברַא ייז ;טייצ ךס ןייק טשינ ןבָאה םירבח ערעזנוא ,טשינ רימ ןבָאה עיציז
 "הסנרּפ ןוא טעברַא ןופ עדימ לָאקָאל ןיא טײצטנוװַא ןעמוק ,גָאט ןצנַאג ַא ּפָא
 ,טנווָא ןייא ןיא ,גָאט ןייא ןיא יירפ םירבה יד ןעגעז קידנעטש טשינ .תוגאד
 ןצנַאג םעד טימ רעדָא עיצַאזינַאגרָא רעצנַאג רעד טימ) ןעמעלַא טימ לָאז'מ ידכ
 ללכב ןענעז םירבח ערעזנוא ןעוו ,ןלַאפ עטפָא ןענַארַאפ ,סעומש םעד ןריפ (גוח
 ,םירבח יד ןופ רעטלע רעד ןוא ,ונ .עיצַאזינַאגרָא ןַא ןיא לָאמ עטשרע סָאד

 רע רעדייא ךָאנ ,להנמ רעד ןעקנעדעג זומ ןטייקירעוװש עלַא יד ןגעוו
 ןצנַאג םעד זומ רע .גוח רעדָא עיצַאזינַאגרָא ןיא טעברא רעד וצ וצ טערט

 -שיגָאלָאנָארכ ןטסעבמַא ,ערעדנוזַאב ןגעוו ןסעומש ןיא ןלייטנייא לָאירעטַאמ
 ,ךַארּפש יד זומ רע .עטכישעג רעזנוא ןיא ןעוטפיוא ןוא ןעגנוניישרעד עטנדרָאעג
 ,לַאירעטַאמ-ןשטנעמ םוצ ןסַאּפוצ ,סעומש םעד ןריפ ןופ ןפוא םעד

 ןרעוו טלדנַאװרַאפ רעבָא ןָאק סָאװ ,טייקירעווש ַא ךָאנ ייברעד ָאד זיא'ס
 רעזנוא ןופ טײקיברַאפנדישרַאפ יד .טעברַא-רוטלוק רעד רַאפ הכרב ַא ןיא
 ,גנודליב טימ ןשטנעמ םיפיגס עבלעז יד ןיא ָאד ןענעז'ס ,לַאירעטַאמ-ןשטנעמ
 גנוניישרעד יד .גנודליב ןָא ןשטנעמ ןוא ,רעכיוה וליפַא עקינייא ,עלעטימ טפָא

 סָאד .טעברַא יד טרעװשַאב סָאד .טעטש עסיורג יד ןיא ןפערט וצ רקיעב זיא
 ,עגַאל רעד וצ ןריפרעד ,בייהנָא ןיא ןיוש וליּפַא ,טייצ רעד טימ רעבָא ןָאק

 עכלעוו ,ןטנַאטוקסיד יד ,רעלעטשנגָארפ יד ןייז סע ןלעוו עטעדליבעג"רעמ יד זַא

 עקירעביא יד רַאפ ןכַאמ רָאלק ,ןרעלקפיוא רעסעב עגַארפ עדעי םעד ךרוד ןלעוו

 עקידנריפנָא ןוא עטסקיטכיט יד ןרעוו ךיוא ייז ןענָאק טייצ רעד טימ .םירבח

 ."דבועהע ףינס ןיא םירבח

 ןעיורפ יד -- תורבח יד ןופ טעברַא-רוטלוק יד זיא עגַארפ רעדנוזַאב א

 ןומ'מ רעבָא .תבש זילב ייז ןעמוק לייט ןטסערג ןיא .םירבח ערעזנוא ןופ

 ןעמענקעװַא ייז לָאזמ עכלעוו ןיא ,ןהעש עקינייא ךָאנ ןעניפעג ךָאװ רעד ןיא

 ךיז רָאט'מ .ףינס ןופ לַאקָאל ןיא ,רעדניק ןוא ךיק רעד ןופ ,םוטש רעד ןופ

 טרעוו'ס עכלעװ תעב ,ןכוזַאב עקידתכש יד טימ ןענגונַאב טשינ ןפוא םושנ

 עגַארפ רעלעוטקַא רעקידנפיל א ןגעװ זױלב סעומש ַא טריפעג ללכ ךרדכב

 .עיצקַא רעטצעל רעזנוא ןגעוו רעדָא

 םוצ סעומש רעד ןרעװ טסַאּפעגוצ טייצ רעסיוועג ַא ןיא ךיוא זומ'ס
 "ןעיורפ ,גנואיצרעד-רעדניק .,ןגָארפ-החּפשמ :הרבח רעד ןופ זיירק-ןסערעטניא
 עטשרע יד ןייז ןזומ סָאד -- לארושי ץרא ןיא ןוא ָאד יורפ רעד ןופ ןבעל ,עגַארפ
 ,ןסעומש יד ראפ ןעמעט

 טעברַא-רוטלוק רעד ןיא ,ףינס ןיא לָאזמ זַא ,טשינ רעבָא טיײדַאב סָאד

 טעברַא-רוטלוק רעדנוזַאב ַא ןריפ ןוא טכעלשעג ןטיול גנולייטעצ ַא ןריפניײרַא
 ...ןרעוו ןטימעגסיוא זומ סָאד .תורכח טימ ןוא םירבח טימ

 (1933 ,137 "טרָאװ סָאד,)
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 וצ טייקידנעװטינ רעד ףיוא לָאמ עכעלטע ןזיוװעגנָא ןיוש ןבָאה רימ
 רעצנַאג רעד ןיא ייז ןעיצניירַא ןוא םירבח-"דבועהע יד ןופ ןעיורפ יד ןריזינַאגרָא
 ךיז ןליוו רימ .ןטכילפ ןוא טכער עכיילג טימ תורבח סלַא ףינס ןופ טעברַא

 ,םעד ןגעוו רעטיירב סָאװטע ןלעטשּפָא לָאמַאכָאנ ָאד
 זיא ,רעדנעל-תולג יד ןיא ָאד שטנעמ-סטעברַא ןשידיא ןופ יורפ יד

 -םירבח יד טיול טעברַאַאב --- קיטסיטַאטס יד זַא ,זיא תמא ,טריזינַאגרָא קיניײוװו

 ןבָאה םיפינס ליפ םגה) םיפינס יד ןופ ןעמוקַאב ןבָאה רימ עכלעוו ,תומישר
 זַא ,טזיײװַאב --- (םירבח יד ןופ ןעיורפ יד ןבירשעגניײרַא טשינ תומישר יד ןיא
 -- לייט ןטסערג ןיא ,ןכַאפ ןציזַאב םירבח:-"דבועה, יד ןופ ןעיורפ בור סָאד
 ןופרעד .(.ַא .א סנירעקירטש ,סנירעטפעה ,סנירָאטיײנ ,סנירעדיינש) ןכַאפ-דיילקַאב
 לכל ןיא ןעיורפ יד ןופ לייט רעטסערג רעד זַא ,ןעגנירד טנַאקעג ןעמ טלָאװ

 .שיטילָאּפ רעדָא לענַאיטעּפָארּפ טריזינַאגרָא ןעוועג ,ןרָאי-טנגוי ערעייז ןיא תוחּפה
 ןעיורפ יד ןענעז ,"דבועה, ןיא ןטערטניײרַא ןופ טייצ רעד ןיא ,רעטציא

 ,טריזינַאגרָא טשינ ,ןעמַאנסױא עניילק טימ ,םירבח יד ןופ

 רָאנ טשינ ןבעל ןשיצולח ַא וצ ןוא הילע וצ ןטיירגוצ ךָאד ןזומ רימ ןוא

 רעטַאריײהרַאפ רעד זַא ,וצרעד ןבערטש קידנעטש ןלעװ רימ לייוו .רבח םעד

 ןוא .(רעדניק ןוא יורפ) החּפשמ רעצנַאג ןייז טימ ןעמַאזוצ ןייז הלוע לָאז רבח
 זיא ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא ןליוּפ ןיא ,ָאד :סעּפע ךָאנ ןעקנעדעג ןזומ רימ
 טשינ טדייל יז םגה ,וויסַאּפ ךעלטפַאשלעזעג ,שטנעמ ןקידנטעברַא ןופ יורפ יד

 עלַאיצַאס יד קרַאטש טליפ יז םגה ,ןַאמ ןרַאפ ,רערעמ טשינ ביוא ,רעקינייוו
 רעד ןיא ,טפַאשטריווזיוה רעד ןיא סע טליפ יז .גנוקירדרעטנוא עלַאנָאיצַאנ ןוא

 ןוא) זייונטייצ .םורַא ןבעל ןיא ,טּפַאשלעזעג רעקימורַא רעד ןופ גנואיצַאב
 ריא ,רבח םעד דצמ ךיוא סע יז טליפ (תמא םעד ןטלַאהַאברַאפ טשינ רימָאל

 -וצלײטנָא טכער ןופ טלזגַאב זיא יז ואוו ,ןבעל ןשידיא ןיא סע טליפ יז .ןַאמ

 ןגָארפ עלַא יד ןגעוו גנוניימ ריא ןגָאזסױרַא טימרעד ןוא ןלַאוװ-הליהק ןיא ןעמענ
 .ןעמענמורַא טזָאלרעד ץעזעג-הליהק עקידכעבענ סָאד סָאװ ,ןבעל ןשידיא ןופ
 --- ץלַא סע טליפ יז ,רבח ןזָאלכטעברַא ןופ יורפ יד תורצ יד טליפ רעמ ךָאנ ןוא

 ןיא ןעיצוצנירַא יז טשינ ךיז טימַאב'מ ןוא טריזינַאגרָא טשינ יז זיא ךָאד ןוא
 וצ גנופַאלקשרַאפ ןוא טכערמוא עצנַאג סָאד טבערטש עכלעוו ,גנוגעווַאב רעד
 ,ןקיטײזַאב

 ,גנוניימ יד קיטכיר טשינ זיא'ס זַא ןעקנעדעג ייברעד ןזומ םירבח יד
 יורפ יד ןעוו וליפַא ,רענידרַאפ ןוא רעקידנטעברַא רעד זיא ןַאמ רעד רָאנ זַא
 ןיא ךעלדימרעדמוא יז טעברַא ,ךַאּפ רעדנוזַאב ריא ייב טקיטפעשַאב טשינ זיא
 ןענעז ןהעש-סטעברַא עריא ; רעדניק יד ייב ,ךיק רעד ןיא ,טפַאשטריווזיוה רעד
 ,טשינ גָאטור ןייק ךעלטנגייא זיא גָאטור ריא .ןטסָאמעג טשינ ןוא טלייצעג טשינ
 טעברַא ליפיוו ,טנייה .טעברַא רעד ןופ ביולרוא ןייק טשינ לָאמנייק טמוקַאב יז
 ! טפַאשטריווזיוה רעד ןיא ייס ןוא ךַאפ ַא ייב טקיטפעשַאב ייס זיא עכלעוו ,יורפ יד
 ,ָאטשינ םירבח-"דבועה, יד ןופ רעזייה יד ןיא ךָאד ןענעז סנירעגידזיוה ןייק
 ,ןיילק וצ רעדניק ערעייז אליממ ןוא ,גנוי וצ ךָאד ןענעז םירבח ערעזנוא ןוא
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 .טעברַא רעד ןיא (ןטַאט םעד רעדָא) ןעמַאמ רעד ןפלעה ןענַאק ןלָאז ייז זַא
 ,לארשייץרא ןייק ןעמוק םיא טימ ןעמַאװצ טעװ רבח ןופ יורפ יד ןעוו ןוא
 ,ריא ףיוא ןגיל ןטכילפ עבלעז יד ןלעוו

 תורדתסה יד .ערעדנַא ץנַאג ַא יורפ רעד ןופ עגַאל יד זיא טרָאד רעבָא
 ןוא ןכעלטּפַאשלעזעג ןיא ןיטקַא יורפ יד ןעיצוצנײרַא ידכ ,ליפ רעייז טוט
 "זיוה רַאפ ןסרוק טנדרַאעגניא ןרעו יורפ רעד רַאפ .ןבעל ןכעלטפַאשטריוװ
 "עגניירַא ןרעוו ייז וו .ַא .א ענעיגיה ,גנואיצרעד-רעדניק ראפ ,טפַאשטריוװ
 ,דנַאל ןיא טפַאשרעטעברַא רעשידיא רעד ןופ זיירק-סטייקיטעט םעד ןיא ןגיוצ

 ָאד ,הילע וצ ךיז ןטיירג םייב ,ןליױּפ ןיא ָאד טציא יז ןָאק עשז"יוו ָאט
 "ַאגרָא-סגנוטייראברַאפ א ןיא ןרעוװ טלדנַאװרַאֿפ וומ "דכועה, ףינס רעד ואוו
 ןוא טייז א ןיא ןביילב רבח ןופ יורפ יד ןָאק יו ,תורדתסח רעד וצ עיצַאזינ
 ,ךיז ןענרעל טשינ ,טעכרַא סגנוטיירגוצ רעויטקא וצ ןגיוצעגוצ ןרעוװ טשינ
 סע ןרעדָאפ רימ יװ טקנוּפ ,הילע וצ ךיז ןטיירג ,ןדנָאפ יד רַאֿפ ןטעברַא טשינ
 ? הילע ןייז וצ רבח ןופ

 הלוע ןענעז סָאװ יד ,עיצַאזינַאגרַָא רעזנוא טלייטעגנייא ךָאד טלָאװ סָאד
 ןזומ סָאװ ,רענעמ ןופ עירָאגעטַאק ַא ןיא : סעירָאגעטַאק 2 ןיא ,"דבועה, ןכרוד
 ןענעז עכלעוו ,ןעיורפ ןופ עירָאגעטַאק א ןיא ןוא ,ןטיירג ךיז ןוא ןטעברַא ליפ
 .רענעמ שרעייז ןופ תוכז ןיא הלוש

 ,ןייז טשינ רעמ רָאט ןוא רעמ ַאטשינ זיא תוכז אזא

 ןעמ .ןסעומש ערעלוּפָאּפ ,ערעטכייל ןריפ יורפ רעד טימ ףרַאד ןעמ ...
 תועידי עטשרע ןבעגרעכביא ,רעלוּפָאּפ ןוא טכייל יורפ רעד ןלייצרעד ףראד
 .עגַארפ רעלאיצַאס ןוא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו

 "ןעיורפ יד ,טנעמָאמ-ןעיורפ ןרעדנוזַאב םעד ןכיירטשרעטנוא ףרַאד'מ
 לארשייץרא ןיא גנווייל יד ,תולג ןיא טפַאשלעזעג רעקיטציא רעד ןיא עגַארפ
 יד ןזָאל ןוא .רַאטנעמעלע ,טכייל -- ץלַא סָאד ןוא ,םוילַאיצַאס ןכרוד ןוא

 ןגעוו ייז טלייצרעד ןוא !ץלַא ןגעוו .ןבעל רעייז ןגעוו ןלייצרעד ןײלַא ןעיורפ

 ןגעוו ךיוא טלייצרעד .סנירעטכיד ןוא סנירעקנעד ,טנירעפמעק-ןעיורפ עסיורג
 יױזַא טמוקַאב יורפ יד עכלעוו ,תועידי ןענעז סָאד .גנואיצרעד ןייז ןגעוו ,דניק
 ,ןסיוו ץלַא סע זומ ןוא קיגייוו

 .תוחיש ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-ןעיורפ עלעיצעּפס ןרעװ ןפורעג ןענַאק וצרעד
 יד ףיוא ךיז ןעק סָאװ ,הרבח א לָאז -- ךעלגעמ ןוא קיטיוג זיא'ס בוא ןוא
 ,טעברַא עקיזָאד יד ןריפ ,ןענעקַאב טימרעד לעיצעּפס ךיז טעװ סָאװ ,ןגָארפ

 עניילק יד ןטיה ןזומ ייז ,לַאקָאל ןיא ןעמוק רענעטלעז ןענַאק ןעיורפ יד
 רעדניק יד ייב ךָאװ רעד ןיא ןטנוװַא עקינייא ןכיילב רענעמ יד ןלָאז .רעדניק
 ."דבועה, ןיא ןעמוק וצ ןעיורפ יד ןכעלגעמרעד טימרעד ןוא

 סע ואוו ,גנולמַאזרַאפ א וצ ,טְנװַא ןַא וצ ,טייקידנעווטיוג ןופ לָאפ ןיא ןוא
 ןיא ןעמענטימ רעדניק יד ןעמ ןָאק ,תורבח יד ייס ,םירבח יד ייס ןייז ןזומ
 עלַא ןעמַאזװצ ןביילק ןוא םירבח יד סָאד ןעוט טעטש עקינייא ןיא ,לָאקָאל
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 רָאּפ ַא לּפטמ ייז טימ ךיז ןענעז סע ואוו ,רעמיצ רעדנוזַאב ַא ןיא רעדניק
 .ןרושזיד עטמיטשַאב טיול סרעטומ

 ןענעגעגַאב ,ךעלטעטש עניילק יד ןיא רקיעב ,טפָא רעייז ייברעד ךיז טעוו'ס
 סע זיא ייז רַאפ ,עטנַאקַאב ,םינכש דצמ רעטכעלעג וליּפַא ןוא לכיימש ַא טימ
 ,ךעלרעכעל ,יינ ענדָאמ

 טשינ ייז ןלעװ ,זנוא ןייטשרַאפ ייז ןלָאז ,ףיוא ייז טרעלק ,ךעלגעמ ביוא
 טשינ ךיוא טכַאמ -- ךעלגעמ טשינ זיא סָאד ביוא .ןעלכיימש טשינ ןוא ןכַאל

 ייז ןוא ןעיורפ יד ןריזינַאגרָא וצ גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא טעגרַא .,סיוא
 -עוש עטנַאמרעד-טשינ ןוא עטנָאמרעד עלַא ףיוא טקוקעג טשינ ,ןריזיוויטקַא
 ,ןטייקיר

 טעברַא וצ ןרעװ ןגיוצעגוצ לעיצעּפס ןענָאק םירבה יד ןופ ןעיורפ יד
 ןטיירגוצ ןוא תוקרה ןיא ןעמענ לײטנָא ךרוד ,ל"קק רַאפ רקיעב ,ןדנָאפ יד רַאפ
 ןענָאק "דבועה, ףינס ןופ טעברַא רעצנַאג רעד ןיא .ןעיײרעטָאל ,ןטנוװָא ,ןרַאזַאב
 ,טייקשימייה ,טײקטנעָאנ ,דיירפ ןעגנעדבניירַא יז

 .ןרעוו טײרַאברָאפ ןוא ןפורעג טעברַא רעד וצ רָאנ ןפרַאד ייז

 (1934 רַאורבעפ 9 ,35 "טרָאװ סָאד)

 ןגאוו וצ טומ

 רעמ :ךיז טכוד) תירבע טנרעל ןעמ .םירבח רעטנזיוט ,םיפינס 200...
 ,עיצַאזינַאגרָא עקידנעטשַאב ַא סיוא ךיז טריזילַאטסירק'ס .(! "ץולחה; ןיא יו
 -ײטרַאּפ יד ךיוא טעטכיר סָאװ ,"ץולחה, םעד טצנעגרעד סָאװ ,סעשיצולח סָאװטע

 ,םירבח טכיש ןרעטלע םעד זייווכעלסיב טפַאש סָאװ ,תויצולח רעמ וצ םירבח
 ןיא ןייזטסואווַאב ןשיצולח םוצ ןעמוקעג טשינ רעדָא ןזיװַאב טשינ ןבָאה סָאװ
 ,רעטלע ןגנוי רעייז

 ערעדנַא ָאד ךָאנ ןענעז סע שטָאכ ,בייהנָא ןיא ךָאנ זיא ךַאז יד שטָאכ
 ערעטלע .,ןטקנוּפ עקיטכיל ךס ַא ןַארַאפ ןיוש רעבָא ןענעז ,םיפינס עטפַאהלפייווצ
 ,ןבעל-רעטעברַא ןַא וצ ,י"א וצ ךיז ןטיירג סָאװ ,םירבח

 יז ןיא ןעגנירדניירַא ןוא ןטיה ,ןטקנוּפ עקיזָאד יד ןטיהּפָא ןעמ ףרַאד
 -ץּפָאָאק ןפַאש ,י"א רַאפ קיטיונ ןענעז סָאװ ,ןטעברַא ןענרעל ,תירבע : תויצולח
 .עיצַאר

 "ךבועה, רעד זַא ,דרשמ ןיא ןוא תונכוס רעד ןיא ןפמעק ןעמ ףרַאד
 ןטַאקיפיטרעס ןעמוקַאב ףרַאד סָאװ טּפַאשרעּפרעק סלַא ןרעו טנעקרענָא לָאז
 ,(עוצקמ ילעב) 'ב גוס ןופ

 .לוידעש ןטסטנעָאנ םוצ עגַאל יד ןרעדנע וצ ןפמעק ףרַאד ןעמ

 (1934 רַאורבעּפ 9 ,35 ,"טרָאװ סָאד;)
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 ירא נ בם ,נ

 ?"דךבועה, רעד ןייז ףרַאד סָאװ

 (* עשרַאוו ןיא "דבועה, ןופ ץנערעפנַאקידנַאל רעד ףיוא טַארעפער)

 ןרעטכיילרַאפ וצ ידכ טשינג ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא "דבועה, רעד ,..

 ןשיצולח םעד ןרעטיירברַאפ וצ ידכ רָאנ ,םזיצולח ןופ ,הילע רעד ןופ געוו םעד

 טימ ןשטנעמ ,רָאי 33 ןופ רעטלע םעד יב ןשטנעמ ןעמענמורַא ןוא ,ךַאילש

 רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .תויצולח ןרעדָאפ וצ ייד ןופ ךיוא ןוא ,סעילימַאפ
 זומ יז .ןייז שרעדנַא זומ הרשכה ןייז ,רערעדנַא ןַא לסיכַא ןייז זומ גנַאגוצ

 ,טײקמַאזכַאװ עכעלטפַאשלעזעג וצ ,טעברַא עלערוטלוק וצ טעדנעוועג ןייז רקיעב

 .ףליה רעמַאזניימעג וצ

 ךיוא עיצַאזינַאגֹרָא עויטַארעּפָאָאק וצ : גנוזָאל רעד ןייז זומ "דבועה , ןיא
 עייג וצ לטימ"הרשכה ַא יװ ךיוא ,עיצַארעּפָאָאק ; רעדנעל-תולג יד ןיא ָאד
 תוכאלמ עשידיא עקיטשינ יד ןופ ןעמרָאפ-סגנַאגרעביא יו ,ןעמרָאפ עשימָאנַאקע
 יד זַא ,ךיז טײטשרַאפ .טפַארק רעלעירטסודניא רעטריזינַאגרָא רעמ .ַא וצ
 עוויטימירּפ ןיא טייצ ערעגנעל ַא ןביילברַאפ זומ ןלעוו ןוויטַארעּפַאַאק-"דבועה;

 וצ ןזיװַאב טָאה "ץולחה, רעד ביוא רעבָא ,עירטסודניא-ןיילק ןופ ןעמַאר
 ךיוא לָאז סָאװרַאפ --- יירעלשיט עשיצוביק ענייש ַא שזדָאל ןיא ןעלקיװטנַא

 "טנַא רעקידרעטייו ייב ?ןטייקכעלגעמ עכלעזַא ןזייואב טשינ "דבועה; רעד
 עכלעוו ,עלַארטנעצ עוװיטַארעּפָאָאק ַא ןרעוו ןפַאשעג ןזומ ךיוא טעװ גנולקיוו

 ,לַאטיּפַאק-עיציטסעוװגיא ןרירטנעצנַאק ןענַאק לָאז

 ןפַאש ןפלעה "דבועה; רעד זומ --- ןוװיטַארעּפָאָאק-ריצודָארּפ רעסיוא
 ןפלעה ןלָאז עכלעוו ,סעסַאקירָאּפש ןוא "ייל ענעדישרַאפ םירבח ענייז ןשיווצ

 "וצּפָא רבח םעד ןפלעה ךיוא ןלָאז עכלעוו ןוא ,הילע רעד תעשב םענייא ןדעי

 הלוע םייב לייוו .לארשי-ץרא ןיא ךיז ןענדרָאנײא םוצ עמוס עסיוועג ַא ןרָאּפש
 וצ גנובערטש יד רקיע רעד ןביילב "דכועה, ןרַאפ זומ לארשייץרא ןייק ןייז
 ןרעװ ןפַאשעג ךיוא ןענָאק םורַא וזַא ,טפַאשטריװדנַאל וצ ןייג ,תובשיתה
 ןפלעהטימ "ןיכיא ןופ ףליה רעד טימ ןלָאז עכלעוו ,ןוויטַארעּפַאַאק-סגנולדיז

 םרָאפ רעד ןיא ןה ,הלחנ לקיטשי ַא וצ ןעמוק "דנועה, ןופ םירבח ענלצנייא יד
 ,םרָאפ רעוויטקעלָאק ַא ןיא רעדָא םידבוע בשומ ַא ןופ

 לארשי ץרא ןייק ךיוא ןלָאז "דבועה; ןופ םירבח יד זַא ,זיא רעכיילג לייוו
 טימרעד .ןּפורג עטריזינַאגרָא יו רָאנ ,םידיחי יו טשינ ,טײהרעטריזינַאגרָא ןעמוק
 טעװ "*דבועה, רעד ןוא ,ןטנַארגימע םתס ןופ ןרעו טלײטעגּפָא ךיילג ייז ןלעוו

 ץרא ןייק ךיז ןעלקעּפוצרעבירַא יו ןיז םעניא רָאנ טשינ םירבח ענייז רַאפ ןגרָאז
 ןריזינַאגרָא יו ,ךיוא רָאנ ,םענייא ןדעי רַאפ טַאקיפיטרעס ַא ןגירק וצ יוװ ,לארשי
 ,ןּפורג -הילע עטריזינַאגרָא-טוג ריא ןופ ןפַאש ןוא ,עסַאמ ענעסָאלפעצ יד טָא

 1934 יַאמ בײהנָא (*
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 -ץּפָאָאק ןיא עטרימרָאפ ןוא עטיירגעגוצ-לערוטלוק ,עטלושעגסיוא שינעמכַאפ
 :ןויטַאר

 טגיונעג ןייז ןלעוו ייז ביוא -- ןדניברַאפ ךיז ןלעװ "דבועה; ןופ םירבח

 ןענע'ס .לארשי ץרא ןיא גנוגעװַאב רעשיטסיוויטקעלַאק רעד טימ -- וצרעד
 ןעוועג רעירפ ןענעז סָאװ ,עכלעזַא ךיוא "דבועה, ןופ םירבח יד ןשיווצ ןענַארַאפ
 ,גנוגעװַאב רעשיצוביק רעד טימ שיאעדיא ןדנוברַאפ ןעוועג ,"ץולחה, ןיא
 עטריזינַאגרָא ןפַאש וצ געוו םעד ןעניפעג ןענָאק טציא ךיוא ןלעװ םירבח עכלעזַא
 ןלָאז סָאװ ,(ןענָאיַאר עצנַאג ןופ תושיגּפ-ריזינַאגרָא ןייז ךיוא ןענָאק'ס) ןּפורג
 ,גנוגעװוַאב רעשיצוביק רעד ןיא ןסילשנָא ךיז

 ענייז ןריזינַאגרָא וצ זיא "דבועה ,, ןופ עבַאגפיוא יד זַא ,ונירבדמ אצויה
 -- ליִצ ןבלעז ןטימ רעבָא ,"ץולחה; רעד יו ןעמרָאפ ערעדנַא ךרוד םירבח
 ןיא ךיא רעטעּפש ןוא ,הילע רעד ןופ ןבַאגפיױא עשיצולח יד וצ ןריפ ייז
 ,לארשי ץרא

 ,םזיצולח ןופ טרעוו םעד ןרענימראפ וצ טשינ ןעמוקעג זיא "דבועח, רעד
 ...,ןטכיש ערעטיירב שרעדנַא וצ םיא ןסַאּפוצ רָאנ

 (1924 יַאמ ,110 "טרָאװ סָאד,)

 ץנערעפנָאקידנַאל רעטשרע רעד ןופ ןסולשַאב

 "ךבועה , ןופ

 (1934 יַאמ בױהנָא)

 הילע רַאפ ףמַאק ןיא
 גנוגעוַאב רעצנַאג רעד ןופ ףמַאק םֹוצ ךיז טלעטש "דבועה; רעד

 ,יד ןגעק טסעטָארּפ ןייז סיוא טקירד ןוא הילע-רעטעברַא רעטיירב ַא רַאפ

 רַאפ ,רעטעברַא ךָאנ טרעגנוה סָאװ ,דנַאל ןופ ןרעיוט יד ןכַאמרַאפ סָאװ

 .טעברַא ךָאנ ןרעגנוה סָאװ יד

 היל ע

 ,םיפינס יד זיולב טכַא ןיא ןעמונעג ןרעו הילע וצ םירושיא יב (

 ערעייז טליפרעד ןוא ןטיבעג עלַא ףיױא קיטעט ןעוװעג ןענעז עכלעוו

 ,םישדח 6 םומינימ "דבועה, תקלחמ רעד יבגל ןטכילפ

 טכַארטַאב ןיא ןעמונעג ןרעו םירושיא יד וצ ןטַאדידנַאק סלַא (2

 טייצ רָאי ןייא סנטסקינייוו ןענעז עכלעוו ,"דבועה, ןופ םירבח יז זיולב

 -עדָאפ-הילע עלַא ןכערּפשטנַא ןוא ןטעברַא עלַא ןיא קיטעט ,ףינס ןיא

 וו .ַא .א ךַאפ ,תירבע) ןעגנור
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 טימ טריפעגכרוד טרעוװ םירבח-"דנועה, ןֹופ גנוקיטעטשַאב יד (3
 "לַא ,הילע-תודעו ךרוד "דבועה, תקלחמ ןיא רבח ַא ןופ גנוקילײטַאב רעד

 "דבועהע הקלחמ רעד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עניימעג

 ןויטַארעּפָאָאק ,טעברַא עלענָאיפעּפָארּפ ,ןכאפ

 ןיא ןלעטש וצ ךיז "דבועה, תקלחמ יד טנארטפיואאב הצעומ יד (4
 -עפָארּפ טימ ךיז ןעמענראפ עכלעוו ,ןטפַאשלשועג עלַא טימ גנודניברַאפ

 ,םירבח-"דבועה , ןופ גנולוש-ךַאפ רעד ןגעוו גנודליב רעלענַאיפ

 -סיוא ןופ ןטייקכעלגעמ שלא טצונעגסיוא ןרעװ ףינס ןדעי ןיא (

 ,םירבח יד שינעמכַאפ ןדליב
 ןופ גנוריזינַאגרָא רעלענַאיסעּפָארּפ רעד רַאפ טגרָאז ףיגס רעדעי 6

 ,םירבח-"דבועה, יד
 ייזינַאגרָא רעד וצ ןלַאירעטַאמ עלַא טלמאז "דכרעהע תקלחמ יז 4

 ,סעטַאקירַאּפש-ןוא-ייל ןוא ןוויטַארעּפַאַאק-ריצודַארּפ ןופ גנור

 טעּברַא"רוטלופ

 .תירבע רַאפ ןסרוק ןריזינַאגרָא זומ "דכועה, ףינס רעדעי (4

 ןעיורפ יד ךיוא .תירבע ןענרעל זומ "דכועה, ןופ רבה רעדעי (

 יד זַא ,רַאפרעד ןגרָאז םיפינס יד .תירכבע ןענרעל ןפראד םירבח יד ןופ

 ,תירבע ןענרעל ךיוא ןלָאז םירבח-"דכועהע יד ןופ רעדניק

 ַא ןטעברַאוצסױא "דכבועה, תקלחמ יד טנארטפיואאב הצצומ יד (

 דנעכערּפשטנַא ןַא רַאפ ןגרָאז ךיוא יו ,תירבע דומיל ןופ םאדנַארּפ םעיונעג

 ןרעוו ןגיוצעגוצ ןפרָאד טעברא רעקיוַאד רעד וצ ,ןקטווצ יד וצ ךובנרעל

 .רערעל עקידנעיײטשי-טנעַאג עלַא

 יד טימ גנוקידנעטשרַאפ ןיא ,סיוא טעברא "דברעתע תקלחמ יד 64

 ןַאלּפ םעיונעג ַא ,רעטרע יד ןיא טעברא-רוטלוק יד ןריפ סָאװ ,םירבח

 ,ףינס ןיא טטכרא רוסלוק רעד ןופ םארגָארּפ ןוא

 עכלעו ,ןכאנסיוא ײלרעלַא יד רָאֿפ טגרָאז "דבושה  תקלחמ יז

 יד ןופ רוטקעל-זיוה סלָא ןוא ףינס ןיא טשברא-רוטלוק רעד ןעניד ןלָאז

 ,םירבח

 "טרַאװ טא, ןגטו

 ןופ גנוטיידטב עסױרג יד ןיא סעז גנטטאראכ-"דכועה, יד (6
 :טפילשטפ ןיא גנגשוואב רעד רַאֿפ *טרָאװש

 "גָאט רעזנוא ןופ םויק םעד ןקיטסעטאה וצ קיטיונ זיא סָאװ ץלַא ןָאט
 וצ ןײלַא חוכב זיא סָאװ ,"!ברעהא ןפ רכח ןועי ןטפילפראפ ,גנוטייצ
 -"ףבועח, 4 עדעי ןזומ םומינימ .ןָאט סָאד לָאז רש ,גטומיוצ יד ןרינאבא
 ?טרָאוװע ןופ ראלפמעוקש 1 ןטײרּפשרַאפ םירבח
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 עיצַאוינַאגרָא

 ןדנוברַאפ ןרעוו ןענָאיַאר ערעדנוזַאב יד ןיא "דבועה, יפינס יד (4

 טייצ וצ טייצ ןופ ייז ןפרַאד עכלעוו ,"ץולחה; ןופ תוילילג תוצעומ טימ
 ,טעברַא רעייז ןיא ןריאורטסניא ןוא ןכוזַאב

 זַא ןכיירטשוצרעטנוא קיטיונ רַאפ טניפעג גנוטַארַאב-דנַאל יד (
 ,ןטַאדידנַאק םישדח ייווצ ןביילב םירנח עיינ

 "ץולחה, ןוא "דבועה , ןופ טעברַאנעמַאזצ רעד ןופ ןטסנוג םוצ
 "ץולחה; דעו ןיא זַא ,ןעמיטשַאב וצ "ץולחה, זכרמ םעד טגיילעגרָאט טרעוו

 ,"דבועה, ןופ רעײטשרָאפ ַא ךיוא ןייז לָאז

 ם י ח י ל ש

 ,קיטכיוו זיא "דבועה, ןופ טעברַא רעד בילוצ זַא ,טלַאה הצעומ יד

 חילש ןלעיצעּפס ַא ןקיש ךיילג לָאז תורדתסה רעד ןופ לעוּפה דעו רעד זַא

 ."דבועה, ןיא טעברַא רעד וצ י"א ןופ

 "רבועה, ןופ טאר רעד

 ןכלעוו ןיא ,טַאר ַא "דבועה, תקלחמ רעד ייב ןפַאשעג טרעוו סע
 יקסווָאנַאמָאר ,(קָאטסילַאיב) שטיװעיקַאּפושטש :םירבח יד ןײרַא ןעייג'ס
 -טסָא) גרעבנייטש ,(ץינעמערק) גרעבדלָאג ,(ןירבָאק) לָאטנאּפ ,(עשרַאוו)
 יד טימ ךיז ןדניברַאפ ןענָאיַאר ערעדנוזַאב יד ןיא םירבח יד ,(.זַאמ"ווָאר
 ,"דבועה; ןופ םינינע יד ןיא "ץולחה/, ןופ תוילילג תוצפומ

 ש ג י ל

 ןקילײטַאב וצ וויטקַא ךיז ביוחמ זיא "דבועה, ןופ רבח רעדעי (
 ,דוסיה-ןרק ןוא ל"קק ןרַאפ טעברַא רעד ןיא

 'עייטשייב עלעודיווידניא ץוח ףרַאד "דבועה , ןופ ףינס רעדעי (2
 ,דוסיה-ןרק ןרַאפ םרות רעװיטקעלָאק ַא ןייז םירבח ענייז ןופ ןעגנור

 םיפינס יד ןופ ןעגנוטסייל יד טרילָארטנָאק "דבועה; תקלחמ יד 63
 ,תונרק יד רַאפ

 תונ ר ק

 םירבח עלַא ןריזינַאגרָא וצ םיפינס יד טעטכילפרַאפ הצצומ יד (4
 ,לארשי ץרא ןדנטעברַא ןרַאפ עגיל רעד ןיא

 -לעזעג עלַא ןיא ךיז ןקילײטַאב םירבח ןוא םיפינס-"דבועה, יד (2

 ,י"א ןדנטעברַא ןופ גנוגעװַאב רעד ןופ סעיצקַא עשיטילָאּפ ןוא עכעלטפַאש

 (1934 יַאמ ,110 *טרָאװ סָאד,)
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 "ךבועה, ןופ םיסוניכ 0

 "תוכוס יד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז עכלעוו ,"דבועה, ןופ םיסוניכ ןעצ יד

 עכלעװ ןופ ,םינינע ףיוא טייקמַאזקרעמפיוא רעייז טרירטנעצנַאק ןבָאה ,געט

 .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ לרוג ןקידרעטייוו ןופ גנוטלַאטשעג יד קיגנעהּפָא זיא'ס

 "פרַאש רעצנַאג רעד טימ קעווַא טלעטש הילצ-"דבועה, עטרעסערגרַאפ יד

 ביוא .י"א ןיא ןייז רע לָאז סָאװ ,ןייז "דבועה, רעד טעװ סָאװ עגַארּפ יד טייק

 טשינ טָאה ,חוכ רעשיצולח ַא דנַאל ןיא ןעמוקוצ טשינ "דבועה, ןטימ טעוו'ס

 "רעד עשיצולח יד ןפיטרַאפ יױזַא יװ .תושממ עשיטסיגויצ ןייק ץנעטסיזקע ןייז

 ןדָאלַאב ייז תוחוכ ַארַאפ סָאװ טימ ,עטסקיסַאּפ יד ןלייווסיוא ױזַא יוװ ,גנואיצ

 יד ןלייװסיוא יװ רָאנ טשינ ,טלדנַאהַאב גרָאז טימ םיסוניכ יד ןבָאה סָאד ---

 רעקידרעטייו רעד ןעוועג זיא ,ןדליבסיוא ייז ױזַא יו ךיוא רָאנ ,עטסקיסַאּפ

 "ָאפ ןוא ןגַאלשרָאפ יד ןופ המישר יד .ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןופ טקגופילַארטנעצ

 עטרבח רעד עגונ ןענעז ייז זַא ,ןרעװ טנכיײצַאב לָאז .עגנַאל ַא זיא ןעגנורעד

 ךס ַא רעייז דלעפ םעד ףיוא ןבָאה רימ .רבח םעד יוװ סָאמ רעבלעז רעד ןיא

 ,ןריזיויטקַא טגנידַאבמוא ,י"א ןיא םקונ זנוא ןיא ךיז זיא סָאד .טקיסעלַאנרַאפ

 ןענרעל זומ יז ךיוא .םיסוניכ עלַא ןופ ריפסיוא רעד זיא --- עטרבח יד ןעיצרעד

 יד ןופ שטָאכ סעּפע ךיז ןיא ןּפַאזנייא ,ןדנָאפ יד רַאפ ןייז ויטקַא ,שיאערבעה

 "עגסיוא גנוגעװַאב-רעטעברַא עקידלארשי ץרא יד טָאה'ס עכלעוו ףיוא ,תודוסי

 "סעפרַאפ ,ןוויטקַא ןַא ןופ ןעמַאר ןיא --- ןטייקיטעט עלַא יד .קרעװ ריא טיוב

 "יצרעד-טרָאװ וצ טשיג ךיז טצענערגַאב רעכלעוו ,ףינס ןקידעבעל ,ןטקיט

 ,טעברַא רעװיטקורטסנָאק ףיוא ךיוא ךיז טסעמרַאפ רָאנ ,גנוא

 וצ ןליוורעדיוו רעד טליפעג ךיז טָאה םיסוניכ יד ףיוא סָאװ ,טוג זיא'ס

 ןעלדנַאװרַאפ ןריבורּפ ןָא ,טייקיטעט רעוויטקורטסנָאק ןגעו רדסּכ ןרימַאלקעד

 טָא וצ לומיטס רעד ןייז סע ףרַאד "דכועה, קנַאב יד ,תושממ ןיא גָאזוצ םעד

 -= ןרעוו ןפַאשעג ןיוש לָאז יז זַא ,ץלַא ןָאט ,ןעגנוטסעמרַאפ עוויטקורטסנָאק יד

 ,םיסוניכ עלַא ןופ סולשַאב רעד זיא

 רעד .םיסוניכ יד ןופ טרעוװו רעד טגיל ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןיא רָאנ טשינ

 ןסירעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,סעקינשַאּפערָאה עשידיא ןופ ךיז ןעמוקפיונוצ םצע

 םייב תוגאד ערעייז ןגעוו ךיז ןלייצרעד ןעמוקעג ןוא דלעפ ןוא טַאטשרַאװ ןופ

 "גיק ערעייז ןעיצרעד םייב ,ןדנָאפ יד ןופ טעברַא רעד ייב ,שיאערבעה ןענרעל

 ןוא גנוביוהרעד וצ ןכוז ןוא ןעמעלבָארּפ-עיצַאזינַאגרָא ןגעוו ןריטוקסיד ,רעד

 יד ןופ ןטנעמָאמ עטסלופטרעוו יד ןופ רענייא זיא ןיילַא סָאד --- טעטיױװיטקַא

 ,םיסוניכ
 ,רעשירבח ַא רַאפ טגרָאזעג לָאמ סָאד ןבָאה םיפינס עשירעבעגטסַאג יד

 ,ךיז ייב יוװ ןליפ ךיז ןלָאז םירבח יד זַא ,ךיז טימַאב ,ערעפסָאמטַא רעשימייה

 טרָאד ,רָאכ רענעגייא ןַא ןעגנוזעג טָאה ָאד .תוביסמ ןופ ןוואורּפ ךיוא ןעוועג

 ַא טָאה ָאד ,טסנוק"ץנַאט רעייז ןזיװַאב םירבח-"דבועה, ןופ רעדניק יד ןבָאה

 ,סוגיכ ןיא קלח ןייז ןגָארטעגנײרַא לדיפ ןייז טימ ,רעקיזומ ַא ,רבח

 ןבָאה טציא זיב .השרּפ יד טקידנערַאפ טשינ טרעוװ םיסוניכ ןעצ יד טימ
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 עקידנעמוק יד ןיא .ןפערט וצ ךיז טייהנגעלעג יד טַאהעג םיפינס טרעדנוה רָאנ
 -עג עקיזָאד יד םיפינס טרעדנוה יירד עקירעביא יד ןרעוו ןבעגעג טעװ ןכָאוװ

 ףינס ןייא ןייק רָאט'ס .ןצונסיוא ןטסויסנעטניאמַא יו ריא ןפרַאד ייז .טייהנגעל
 ןעמוק טשינ ןלָאז ףינס ןדעי ןופ ןוא ,םיסוניכ עקידנעמוק יד ףיוא ןלעפ טשינ
 ,םיא ןופ ןלייט עסיורג ךיוא רָאנ ,?ןטַאגעלעד , זיולב

 !ןייז סע ןלָאז םיסוניכ-ןסַאמ

 (1935 רצבָאטקָא 30 ,51 "תועידי;)

 "ךבועה, ןפ עטכישעג רעד וצ

 לייט רעלַארגעטניא סלַא עיצַאזינַאגרָא-רענעמכַאפ ַא ןדנירג וצ ףור םעד

 רעד ןופ הדיעו עט4 יד ןפרָאװעג טָאה ,י"א ןדנטעברַא ןופ גנוגעװַאב רעד ןופ
 הילע רעד טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז טייקידנעווטיונ יד ,19232 בייהנָא ,תורדתסה
 עדנריפנָא יד רַאפ ןענַאטשעג גנַאל ןיוש ךיוא זיא ,רעקרעודנַאה ןוא טײלכַאפ ןופ
 ,ןלױּפ ןיא ןלייוו ןייז תעב .גנוגעוואב-?ץולחה ,, ןוא -ײטרַאּפ רעד ןופ ןצנַאטסניא
 רעקיזָאד רעד טימ טריסערעטניארַאפ קרַאטש סרעדנוזַאב ןוירוג-ןב רבח ךיז טָאה
 שיצַארטסיגער ַא טריפעגכרוד .ק .צ ײטרַאּפ רעד טָאה 1932 ץרעמ ןיא .עגַארפ
 לַאירעטַאמ םענעמוקַאב ןופ דוסי ןפיוא :ןעוװעג זיא ליצ רעד .,טיילכַאפ ןופ
 טָאה רַאלוקריצ ןיא .,ץנעגַא רעד יּפלכ ןעגנורעדָאפ ערעזנוא ןכַאמ וצ רָאלק
 25--25 ןופ רעטלע ןיא טיילכַאפ רָאנ ןעמ לָאז ןרירטסיגער זַא ,טגָאזעג ךיז
 רעשיצולח רַאפ טכַארטַאב ןיא ןעמוק עּכלעװ ,ןשטנעמ ןרירטסיגער טשינ ןוא ,רָאי
 ,הילע

 אזַא ןפַאש וצ ןסָאלשַאב "ץולחה, זכרמ רעד טָאה 1933 יַאמ ןט22 םעד
 ןרָאװעג זיא עיצַאזינַאגרָא עיינ יד ."דבועה, ןעמָאנ ןרעטנוא עיצַאזינַאגרָא
 ןענעז רעטרע יד ףיױא ,ק .צ ײטרַאּפ ןטימ טקַאטנָאק ןטסגנע ןיא ןפַאשעג
 יד ןעיובסיוא םייב עטסוויטקַא יד ןעוועג רעוט ןוא סעיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ יד
 "ךבועה; תקלחמ יד ןפַאשעג ןרָאװעג זיא רעבמעטּפעס ןיא .םיפינס-"דבועה,

 רעיינ רעד טימ גנוריפנָא יד ןעמונעגרעביא טָאה סָאװ ,"ץולחה, זכרמ םייב
 .עיצַאזינַאגרָא

 ןיא טיײלכַאפ ןעמונעגמורַא סוטַאטס ריא טיול טָאה עיצַאזינַאגרָא עיינ יד
 ."דבועה, םוצ ןרעהעג םירבח יד ןופ ןעיורפ יד ךיוא ,רָאי 33 זיב 27 ןופ רעטלע
 ,רעמיצ רעדנוזַאב ַא לעוטנעווע ,לַאקָאל רעדנוזַאב ַא ןבָאה זומ ףינס רעדעי

 יד ,טײקיטעט:עיצַאזינַאגרָא ןוא -רוטלוק יד קירעהעג יװ ןריפ ןענָאק וצ ידכ
 -ויצ ןופ עטכישעג ,עיפַארגָאניטסעלַאּפ ,תירבע ןענרעל ןפרַאד םירבח-*דבועה;,
 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעקיד-י"א רעד ןופ ןעמעלבָארּפ ןוא עטכישעג יד ןוא םזינ
 ןפיוקסיוא ,עגיל רעד וצ ןרעהעג ,י"אפק ,ןדנָאפ עלַאנָאיצַאנ יד רַאפ וװויטקַא ןייז
 וו .ַא .א םילקש

 עיצַאזינַאגרָא עכעלנע ןַא ןענַאטשטנַא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא ךרעב

 ,עיצילַאג-חרזמ ןיא ײטרַאּפ-רעדורב רעזנוא ייב *םילעוּפ םילוע, ןעמָאנ ןרעטנוא
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 רעד ןופ ץנערעפנָאק עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1932 רעבָאטקָא ןט-15 םעד
 יגַאגרָא יד .טעטש 37 ןטָארטרַאפ ןבָאה ןטַאגעלעד 56 .עיצַאזינַאגרָא רעקיזָאד

 רעד וצ :ןטױל ןסולשַאב ענעמונעגנָא יד ,םיפינס 53 טלייצעג טָאה עיצַאז

 ןֶא רָאי 24 ןופ הכאלמילעב ןוא רעטעברַא רעדעי ןרעהעג ןָאק עיצַאזינַאגרָא

 עשיאערבעה ,י"א ןיא טעברַא-טסבלעז ןופ ןּפיצנירפ יד ףיוא טייטש רעכלעוו

 רעד טימ גנודניברַאפ ןוא עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עכעלטלעװלַא ,ךַארּפש
 ךיז ,ןענייארַאפ עלענַאיסעפָארּפ וצ ןרעהעג ןומ רעדילגטימ עלַא ,תורדתסח

 ןרָאװעג זיא ןעמָאנ רעד ,י"אפק םעד ןציטש ,דוסיה ןרק .ל .ק .ק ןיא ןקילײטַאב

 ."ךבועהע ףיוא טרעדנעעג

 ;סעיצַאזינַאגרָא עלעלַארַאּפ 2 טריטסיקע ןבָאה עיצילַאג-ברעמ ןיא

 רבח .תודחאתה .ס .צ רעד ייב "םינוב םילוע, ןוא ייטרַאּפ רעזנוא ייב "דבועה,

 סָאװ ,סעיצַאזינַאגֹרֶא עדייב טקיניארַאפ 1935 לירּפַא ןיא טָאה יקטוװָאכָארג

 -"דבועה; טנייה ןריטסיזקע לכה ךס ."דבועה, ןבעגעג ןעמָאנ ַא ךיז ןבָאה

 .רעדנעל ןציירד ןיא ןדנאבראפ

 טימ םיפינס 206 ןליוּפ ןיא "דבועה, רעד טלייצ 1924 ץרעמ ןט1 םעד

 םירוחב 1030 ,ןעיורפ לָאצ ַאזַא ןוא עטַארייהרַאֿפ 2166 ןופרעד ,םירבח 5

 ,ץלָאה 261 ,יוב רעוייח ןופ ןכַאפ ייב 902 :ןכַאפ טול .ףךעלדיימ 153 ןוא

 ,רעדעל 449 ,ליטסקעט 493 ,(ןעיורפ --- 1244 לייט רעטסערג) לדָאנ 5

 ,רעקורד 47 ,טרָאּפסנַארט 70 ,גנורענרעד 208 ,טפַאשטריוודנַאל 208 ,לַאטעמ 1

 טגעצָארּפ 22) ךַאפ ַא ןָא םירבח יד ןופ ןעיורפ 477 ,רערעל 10 ,עטלעטשעגנָא 2

 ןענעז םירבה יד ןופ טנעצָארּפ 80 .(ךַאפ ַא ןָא ןעוועג ןענעז ןעיורפ עלַא ןופ

 רָאי 12 ןופ רעמ -- טנעצָארּפ 20 רעביא ,ךַאפ רעייז ייב רָאי 8 רעביא ןעוועג

 .ךאפ רעייז ייב

 ,"דבועהק ןופ גנוטַארַאבידנַאל עטשרע יד רָאפ טמוק 1924 יַאמ ןיא

 ,ןסולשַאב עקיטכיוו הרוש א ןעמונעגנָא טָאה הצעומ יד

 רעד ןופ גנואײטשטנַא יד טסירגַאב טָאה 1934 יַאמ ןופ טָאר-ײיטרַאּפ רעד

 ריא ייב ןפלעהוצטימ וויטקַא םירבח עלַא טעטכילפרַאפ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעיינ

 ,גנולקיװטנַא ןוא יוברעדנאנאפ

 "סטכירַאב רעד ."דבועה; ןופ הצעומ ַא רָאפ טמוק 1935 לירּפַא ןט13 םעד

 ןענעז 1935 ץרעמ--1924 רעבמעצעד םישדח יד זַא ,טסעפ טלעטש רעבעג

 "ןָאיַאר ףלע ןעמוקעגרָאפ ןענעז'ס .טייקיטעט רעוויסנעטניא ןופ םישדח ןעוועג

 טלקיװטנַא גנוגעװַאב יד ,םיפינס 220 ןופ גנוקילײטַאב רעד יימ ןצנערעפנַאק

 ַא ןריפוצכרוד ןסָאלשַאב ןרָאװעג ויא'ס .תוכיא ןיא יװ תומכ ןיא טוג ךיז

 -ַאגרָא-הילע ןַא רָאנ טשינ "דבועהג ןיא טעז גנוגעװַאב יד, ."ןוגראה שדזוח

 ,רבח ןופ םיחטש-סנבעל עלַא טריזינַאגרָא סָאװ עיצַאזינַאגרָא ןַא רָאנ ,עיצַאזינ

 ,"ףמַאק-סנבעל ןרעווש ןייז ןיא ףליה וצ םיא טמוק ןוא ָאווינ-טנבעל ןייז טביוה

 ,ףליה רעקיטייזנגעק רַאפ סעיצוטיטסניא ןופ ץעג א טיובטגסיוא ןרעוװ ףרַאד'ס

 ןוא "גנואיצרעד ןיא םירבח יד ןופ טעטיױװיטקַא יד ןקעװ ,גנומָאקלָאפרַאפ-ךַאפ

 ,סעיצוטיטטניא-רוטלוק

 סָאװ ,"דבועה; קנַאב ַא ןריזינַאגרָא וצ גנוזָאל רעד ןפרָאװעג טרעוו'ס
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 ןופ סעסַאק-ייל ןוא -רָאּפש ןוא ןוויטַארעּפָאָאק יד רַאפ ףליה ןבעג (א :לָאז
 -נייא םייב ,ןגעמרַאפ רעייז ןרידיווקיל םייב םילוע יד ףליה ןבעג (ב :"דבועה;

 "דבועה, ןופ ןעגנומענרעטנוא יד רַאפ ףליה (ג ; וו .ַא .א י"א ןיא ךיז ןענדרָא
 ןָא טביוה קנַאב יד .טנופ ןבלַאה ַא טפערטַאב יַאּפ ַא .גנומָאקלָאפרַאפ-ךַאפ רַאפ
 -עיצקַא רעד .טנופ 2000 -- ןעיַאּפ 6000 ןבָאה טעװ יז ןעוו ,טייקיטעט ריא
 1500 ןוא סעיצַארַאלקעד עלעודיווידניא 4500 ןעמוקַאב סָאד רָאפ טעז ןַאלּפ

 -ייל ןפַאש ֹוצ ןויטַאיציניא יד טסירגַאב רעטייוו טָאה הצעומ יד .עוויטקעלָאק

 -ץרא רעד ןופ ןּפיצנירּפ יד טיול טיובעג ןייז ןלָאז סָאװ ,סעסַאק-רָאּפש ןוא
 ,עיצַארעּפָאָאק-רעטעברַא רעקידלארשי

 ןריפסיוא-טשינ ןגעק עיצולָאזער-טסעטָארּפ ַא ןעמונעגנָא ןרָאװעג זיא'ס
 -בַאפ ןוא עשיצולח יד ןעמוקַאב ןטַאקיפיטרעס עלַא ןופ לטירד 2 זַא ,סולשַאב םעד
 ןפיוא טריפעגכרוד ןרעוו לָאז הילע ףיוא גנוקיטעטשַאב יד ,סעיצַאזינַאגרָא-רענעמ
 יד ןוא רבח ןופ טעטיװיטקַא יד טסעפ טלעטש סָאװ ,םעטסיס-ןטקנוּפ ַא ןופ דוסי
 ,גנוגעוַאב יד ףױרַא םיא ףיוא טגייל סע סָאװ ,ןטכילפ יד ןליפרעד ןייז ןופ סָאמ
 ןופ ימלועה זכרמ ןוא יצרא זכרמ ןטימ ,גנוטַארַאב-טלעוו ַא ןפורעג ןרעוו לָאז'ס

 טָאה הצעומ יד .גנוטערטרַאפ עקיטייזנגעק ַא טלעטשעגנייא ןרעוו לָאז "ץולחה,

 עינַאּפמַאק-לַאװ רעד תעב םילקש 75,000 ןטײרּפשרַאפ וצ גנוזָאל םעד ןפרָאװעג
 ,סערגנָאק ןט19 םוצ

 רעוװש טפרַאדעג "דבועה; רעד טָאה רָאי-ץנעטסיזקע ןטשרע ןייז ןיא
 ןטַאקיפיטרעס ןעמוקַאב ןבָאה הליחתכל .הילע ףיוא טכער ןייז רַאפ ןפמעק
 סלַא "דבועה, ןופ טכער יד טנעקרענָא ןעמ טָאה רעטעּפש טשרע .,םידיחי רָאנ
 "דבועה; רעד טָאה 1924 רעבמעטּפעס---לירּפַא לוידעש ןיא ןוא ,עיצַאזינַאגרָא
 ןעמ טָאה 1925 ןופ לוידעש-רעמוז ןיא ,ןטַאקיפיטרעס עטשרע יד ןעמוקַאב
 -ַאגרָא רַאפ ןטַאקיפיטרעס 190 ןעמוקַאב 'ב גוס ןופ ןטַאקיפיטרעס 200 ףיוא
 לָאמ יירד .ה ,ד ,ןסערק יד ןיא ןוא ןלױּפ-סערגנָאק ןיא רענעמכַאפ עטריזינ
 ןטַאקיפיטרעס יד ןופ לייט ןטסערג םעד .לוידעש-רעטניוו םעד תעב יװ רעמ
 טנייה זיב ןעמוקַאב "דבועה; רעד טָאה לכה ךס ."דבועהק רעד ןעמוקַאב טָאה
 ,םירבח 200 רעביא ןעװעג הלוע ןענעז'ס עכלעוו ףיוא ,ןטַאקיפיטרעס 9
 -םיבורק רעד ןופ ןטַאקיפיטרעס ןלייט םייב זַא ,טכיירגרעד ןרָאװעג ךיוא זיא'ס
 טמַא-י"א םייב .רענעמכַאפ עטריזינַאגרָא יד ןקיטכיזקירַאב ןעמ לָאז הילע

 רעד טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ ,עוצקמ-ילעב תדעו עלעיצעּפס ַא קיטעט טנייה זיא
 ,טיילכַאפ יד ןופ הילע

 ,"דבועה, ןופ הצעומ יד ןעמוקעגנעמַאזוצ רעדיוו ךיז זיא 1925 טסוגיוא ןיא
 זַא ,ןרעדנַא ןשיווצ ,סערגנָאק םוצ ןעגנורעדָאפ יד טנכיײצעגנָא טָאה הצעומ יד
 -טיילכַאפ עלַא רַאפ שירָאטַאגילבָא ןייז לָאז סָאװ ,סוטַאטס ַא ןטעברַאסיוא לָאז'מ

 ןופ סולשַאב םעד ןריפסיוא ,הילע ףיוא טכער ןבָאה ןליוו סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא
 ןטמַא-עניטסעלַאּפ יד ייב סעיסימָאק-הכאלמ ןפַאש ןגעוו טעטימָאק-סנָאיצקַא
 סָאװ ,םיסונכ 30 ןפור ,"דבועה קנַאב, יד ןפַאש ,טײלכַאפ יד ןקיטעטשַאב וצ
 רעבמעצעד ןיא ןעמוקרָאפ לָאז סָאװ ,ץנערעפנָאק-דנַאל עטשרע יד ןטיירגוצ ןלָאז

5, 
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 ףיוא ףמַאק רעקיטפעה א טריפעג ןרָאװעג זיא סערגנָאק ןט19 ןפיוא
 ,טַאלוטסָאּפ רעד ןעמונעגנָא ןרָאװעג זיא'ס ."דבועהע ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןצעזכרוד
 עכלעוו ,עכלעזַא רָאנ ןרעהעג ןענַאק סעיצַאזינַאגרָא-טיײלכַאפ עשיצולח יד וצ זַא
 טקידנעעג רעדָא ,רָאי 5 עטצעל יד ןופ 2 תוחפה לכל ךַאפ ַא ןיא טעברַאעג ןבָאה

 -רַאפ ןבָאה םירבח-"דבועה, יד ,טּפַאשטריװדנַאל רעדָא הכאלמ רַאפ לושיךַאפ ַא
 עקידנעטשסבלעז ַא ןריפ ןוומ סעיצַאזינַאגרָא יד זַא ,עיסימָאק רעד ןיא טגנַאל
 ןופ רעדילגטימ שיטַאמָאטײױא ןריפרעביא טשינ לָאז ןעמ זַא ןוא ,טייקיטעט

 ןרעכיז ןסולשַאב יד .סעיצַאזינַאגרָא ךַאֿפ יד ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ
 ןָאק סעיצַאינַאגרָא רענעמכאפ יד ןיא .גנורעדָאֿפ עקיזָאד יד ןריפכרוד סָאד
 ךָאנ טרעהעג'מ ןעװ ,רָאי 27726 ןופ רעגניא טשינ רעדילגטימ ןעמעננָא ןעמ
 יי יד -י ,"ץולחה, םוצ

 "רענעמכַאמ יד ןבעג ןגעק טפמעקעג ןבָאה סעיצקַארפ עלעלרעגריב יד
 רעבָא טָאה סערגנָאק רעד .הילע רעד ןופ טנעצָארּפ ןטמיטשַאב ַא סעיצַאזינַאגרָא
 15 ןעמיטשאב וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס ןוא גנורעדָאפ רעזנוא טריטּפעצקַא
 "ניא יד .הילע-רענעמכַאפ רעד רַאֿפ ןלוידעש-ןטַאקיפיטרעס יד ןופ טנעצַארּפ

 טשינ יװ ,עכעלטנעמָאנ ,ןטַאקיפיטרעס עלַא זַא ,טגנַאלרַאֿפ ןבָאה רעלעירטסוד

 ןיא ,עיסימָאקיהילע רעלעיצעּפס א ךרוד ןרעוו טמיטשַאב ןלָאז ,עכעלטנעמָאנ
 גנורעדָאפ עקיזָאד יד .העּפשה עדנטיײדַאב א ןבָאה ךעלריטַאנ ןלָאז ייז רעכלעוו

 טגנַאלרַאפ ןבָאה רימ .ןפרָאװעגּפַא ןרָאװעג קימיטשנייא עיסימָאק רעד ןיא זיא
 "רעס עכעלטנעמָאנ יד ביוא ,ןטאקיפיטרעס עכעלטנעמָאנ יד ןכַאמ לטבמ לָאז'מ
 ערעייז ןריגעלעד וצ טכער סָאד ןבָאה רעלעירטסודניא יד ןלָאז ,ןביילב ןטַאקיפיט

 תועידי עשינעמכַאפ יד ןריציפילַאוװק ןפרַאד סָאװ ,סעיסימָאק יד ןיא רעייטשרָאפ
 יד ןיא טקעריד ןרָאפ עכלעװ םילוע ןגעו ךיז טלדנַאה'ס ןעו ,לַאפ ןיא רָאנ

 ןבעגעגרעביא ןרָאװעג זיא ןינע רעצנַאג רעד .ןעגנומענרעטנוא עלעירטסודניא
 ,טנעמטרַאטעד- הילע םעד ןדײשטנַא ןוא ןטכַארטַאב וצ

 ןיא טנדרָאעגנייא טוג ךיז טָאה "דכועה, ןשיליוּפ ןופ םילוע עטשרע יד
 ךיז ןבָאה םילשורי ןיא .טנעמעלע רעטוג סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה ןוא דנַאל

 ייב "דבועה; גוח ַא ןפַאשעג ןבָאה ייז ,תוחּפשמ-"דבועה, 70 טרירטנעצנָאק
 ,הפיח ןיא ןפַאשעג ןרָאװעג זיא גוח רעכעלנע ןַא ,י"אּפמ רעד

 ,היצרּפואוקה זכרמ ןופ חילש רעד --- יקסוװָאכָארג רבח ןופ ןלייוו םעד תעב

 -עּפָאָאק יד רַאֿפ םירבח-"דבועה, ןקיש ןופ טייקכעלגעמ יד ןרָאװעג רָאלק זיא
 ,תורדתסה רעד ןופ ןוויטַאר

 ןיא ןוכישה זכרמ ןטימ ןדנוברַאפ סנטצעל ךיז טָאה "דבועה, תקלחמ יד

 "ףרעטעברא עוויטַארעּפָאָאק יד ןיא תוריד לָאצ ערעסערג א ןעמיטשַאב ןגעוו י"א
 יב :עוװיטיזָאּפ ַא ןעוועג ןיא הבושת יד ."דכועה; ןופ םילוע יד רַאפ ,רעזייה
 תנוכש ןוא (הפיח) םייח-תירק ןיא רעזייה עוװיטַארעּפָאָאק יד ןיא תוריד 0
 טימרעד ."דבועה, ןופ םילוע יד רַאפ טריוורעזער ןרעוװ ןענָאק (ביבא לת) םורדה
 ,גנֹוגעווַאב-"דכועה, רעד רַאֿפ דלעפ-סטעברַא קיטכיוװ יינ א ךיז טנפע

 ןפַאשעג ,ןעגנומענרעטנוא שויטַארעּפָאָאק ןופ ןעגנוצָארּפש עטשרע יד
 שירענָאיּפ ַא טימ ןָאט וצ רימ ןבָאה ָאד זַא ,ןזייװַאב ,םירבח-"דבועה, ךרוד

 ָו
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 עשידיא עטלַא יד זיא ענליוו ןיא .ןָאטפיױא ליפ ךיז טזָאל'ס ןכלעוו ףיוא ,טיבעג

 ןבָאה עכלעוו ,םירבח-"דבועה; יד ןופ טנעה יד ןיא רעבירַא "ןיקצעלק, יירעקורד

 ַא ןפַאשעג ןרָאװעג זיא ווָאליװיױדַאר ןיא ;וויטַארעּפָאָאק-רעקורד ַא ןפַאשעג
 ; ויטַארעּטָאָאק-רעטסוש ַא -- ץלעיק ןיא ;װיטַארעּפָאָאק-רעכעלב ןוא -רעלָאטס

 ןומ ויטַארעּפָאאק רעדעי .,ויטַארעּפָאָאק-רעטשרעב ַא טײטשטנַא שטירזעמ ןיא
 (ןלעטרַא) תוינלבק תוצובק ןעײטשטנַא רעטרע ערעדנַא ןיא .ןַאמ 10 םומינימ ןלייצ
 ףיא ןטעברַא ענעדישרַאפ ןָא ןעמענ עכלעוו ,םירבח ןעצ ןופ רעקינייו טימ
 -רָאּפש ןפַאשעג ןרָאװעג ןענעז טעטש 20 רעביא ןיא .תוירחא רעוויטקעלָאק
 -ךַאפ עשיטערָאעט טריזינַאגרָא ןרָאװעג ןענעז טעטש עכעלטע ןיא ,סעסַאק"ייל ןוא
 "ןָאטעב -- שילַאק ןיא ,ײרעסָאלש --- ווָאכָאטסנעשט ןיא) ןסרוק-סגנוצנעגרעד

 ןופ סעטָאלז 6000 ןעמוקַאב ןיוש טָאה "דבועה; קנַאב יד ,(.ַא ,א רעטעברַא
 ,טצעזעגרָאפ טציא טרעוו עיצקַא יד .ןעיֵאּפ 0

 דבועה , ןופ גנוריזינַאגרָא רעד טימ טכַאמעג ןרָאװעג זיא וואורּפ רעיינ ַא
 ןדנוברַאפ ןייז ןלָאז סָאװ רעפרעד יד ןיא ןּפורג ןפַאש ףרַאד סָאװ ,"יאלקחה
 יד ןריזינַאגרָא וצ זיא עבאגפיוא יד .טעטש יד ןיא םיפינס-"דבועה, יד טימ
 טשרע ןרעװ טיבעג-סטעברַא ןקיזָאד ןפיוא ."דבועה, ןיא ןטריװדנַאל עשידיא
 ,טירט עטשרע יד טלעטשעג

 רעדניק יד רַאפ םידלי-ינג ןפַאשעג ןרָאװעג ןענעז טעטש הרוש ַא ןיא

 טָאה ווָאלירק ןיא .(.ַא .א שזדָאל ,וָאקשיװ ,ץינעלַאפ ,עשרַאװ) "דבועה; ןופ
 ,רעדניק 80 רעביא ןענרעל סע רעכלעוו ןיא ,עלוש ַא טעדנירגעג "דנועה; רעד

 ליפ ןעיובסיוא "דבועה" רעד וצ טערט טציא .םידלי"|ג ַא ןעמ טנפע טציא
 רעמוז ןיא ,"טלוק-לושג טימ טקַאטנָאק ןגנע ןיא טוט רע סָאװ ,ןלוש-גָאטימכָאנ

 ,רעדילגטימ ענייז רַאפ סעינָאלָאק-ורּפָא ליפ ןריזינַאגרָא וצ "דבועה; רעד טנַאלּפ

 ןעיורפ יד ןשיווצ טעברַא-רוטלוק עוויטקַא ןַא טריפעג ןרעוו ךיוא לָאז'ס ואוו
 ,םירבח-"דבועה, יד ןופ רעדניק ןוא

 -לוזער יד .דקפמ ַא טריפעגכרוד ןרָאװעג זיא 1935 רעבמעווָאנ 10--1 ןופ
 ,טכעלטנפערַאפ ןרָאװעג טשינ ךָאנ ןענעז ןטַאט

 -ָאיצַאנ יד רַאפ טעברַא רעד ןיא "דבועה; רעד טמענ לײטנָא ןוויטקַא ןַא

 סעטָאלז 7000 רעביא טלמַאזעג םיפינס 115 ןבָאה ד"צרת ןיא .ןדנָאפ עלַאנ

 עטשרע יד ןיא ,סעטָאלז 42,000 רעביא םיפינס 285 ה"צרת ןיא ,ל ,ק .ק רַאפ

 טלמַאזעג ןרָאװעג םיפינס-"דבועה; ךרוד ןיוש זיא ו"צרת ןופ םישדח יירד

 -גלא םייב םיפינס-"דבועה, יד סיוא ךיז ןענעכייצ רקיעב .,סעטָאלז טנזיוט 4

 -"דבועהע ערעדנוזַאב טעטכירעגנייא ןרעוו'ס ואוו ,ןרַאזַאב-ל .ק ,ק ןענדרָא

 ,ןסקַאװ ןייא ןיא ןטלַאה דוסיה-ןרק ןופ תוסנכה יד ןוא לײטנָא רעד ךיוא .ןקסָאיק

 טייקידנעװטיונ רעד ףיוא ןזיוועגנָא ןרָאװעג זיא ןרַאלוקריצ ערעדנוזַאב ןיא

 ריא ןציטש ןוא עגיל רעד ייב גנולײטּפָא-דוסיה-ןרק רעד טימ ןדניברַאפ וצ ךיז
 ,טעברַא

 ןיא ."דבועה, םייב תורבח-יגוח ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סנטצעל
 החילש ַא טראװרעד טרעוו'ס .ןויירק עכלעזַא ןיוש ןריטסיזקע טעטש 50 רעביא



 רעטלע

 רָאי 27 זיב
 33 זיב 27 ןופ
 235 זיב 332 ןופ
 42 ויב 25 ןופ

 ןכַאּפ יד טול "דכועה,, ןופ טּפַאשרעדילגטימ יד

 "דבועה; ? הילע עטפניפ יד

 ן;ליופ ןיא "דבועח,
 (1935 יגוי ןט1 םוצ)

 םירפכה ןוא םיפינס לָא צ

 423 --- םימינס לָאצ יד

 ם 'יר בח יד ןופ לָאצ יד
 ,הראפמוא ,הראפמוא

 ןעיורפ רעגעמ (* ךעלרַאּפ

10 32 203 

562 1060 2845 

53 274 864 

16 146 1107 

41 2012 2019 

 תורבח םירבח ךָאפ

 - 12 יוב
 14 1287 ץלָאה
 - 65 לַאטעמ

 - 1275 טרָאּפסנַארט
 49 254 קורד
 62 529 גנוזייּפשַאב
 500 264 ליטסקעט

 11 94 רעדעל
 1464 69 לדָאנ

 = 242 קיגכעטַארטקעלע

 172 49 טייהטנוזעג
 1 1022 טפַאשטריװדנַאל

 78 276 ענעדישרַאפ
 122 52 שדגעגרעל-ךַאפ

 טפַאשטריוויזיוה
 286 =. (םירבח ןופ ןעיורפ)

 050 2021 ןעמַאזוצ

 ,ןאמ ןופ רעטלע ןטיול (*
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 טימ ןריפנָא ןוא ןריאורטסניא לָאז עכלעוו ,י"א ןיא תולעוּפה תצעומ רעד ןופ

 .טעברַא רעד

 ,גרעבדלָאג ,ילאינבי ,שישאר .פ ח"ח יד ןרעהעג "דבועה , תקלחמ רעד וצ

 סלַא קיטעט ןענעז םירבח ייווצ עטשרע יד .ץרַאװש .צ ,שטיווָאניבַאר לקצאכ
 יד טריטּפָאָאקוצ ןרָאװעג 1925 לירּפָא ןיא ןענעז טַאר ןיא ,י"א ןופ םיחילש
 -ַאיב) רעטסוש ,(שטיווָאנַארַאב) ןיקלַאז ,(ענדָארג) ָאקלעב ,(ענליוו) לטפעש ח"ח

 -לעדנַאמ ,(ץלעק) קַאינילַאמ ,(קסניפ) קינַאכעמ ,(וָאנַאכעשט) ןירָאק ,(קָאטסיל
 ,(שזדָאל) ןַאמּפָאה ,(עשזמָאל) יקסנוטַאק ,(שנווָאר) רענרעלכָאה ,(קצול) םיוב
 (ץעיװָאנסָאס) קישטווַארק

 ,("טייקיטעט ןויצ ילעוּפ רָאי 5



 ה ל פע ה ןופ עייּפַאּפע יד

 ?דליב קידנוּפַאכרַאפ רעמ ַא ַאד ןעד זיא

 ףיוא רַאֹנ טשינ זיא טפנוקוצ רעוא ןא םי ןפ גערב םייב ןעויואמ רימ

 טפנוקוב רעד יא רעכיו ןלעװ רימ .םי םעד סיוטגגעל סָאפ'השבי ןטקיזָאד סעד

 זיאיס סָאװ רעבָא .טיײיל רעשיס ןוא רעמיװש ,טָארטַאמ ןפ תורוד ןלעטשפיוא

 יעװ ףױוא ,רערדירב ערעזווא ןעגױאט םי טײז רענעי ףיױוט -- רעטיטכיװ ךַאג

 רעלוססגנוטײדַאב ,טרָאּפס יװ רעקיטכיװ ,רוטאנ יד יװ רערעמ .ןטרטװ רימ ןעמ

 רצנײא לגוסמ טְקַאּפ רעטיזָאד רעד יא -- טסווקוט עשיצַאגַָאקלע רעדנוא יט

 .ץרַאה רעוגוא ןיא ףיט סי סעד רטַאב

 יןטכרוד געװ רעד, יא םי רעד ןוא רערירב יר רעדגאבוס טדײש םי רעד

 בָא יד ןצ טדגעטעג ךעלגעט עטַאט ןענעז ןגױא ערעמוא ."עטזילעגסיוא היפ

 5 ןרעיוט יד ןעגעפע ײז רַאְפ ךיו לעטװ ? יד ןעגגערב ןעמעװ .ןפיש עטידנעמוק

 ,םזיצולח רעזווא ויא סָאד .סעגַארפ עלַא ןפ עגַארפ עטסערג רעדוא זיא סָאד

 .גגָאזעג רעוא ראט סָאד ,טיטילטֿפ רעדנוא זיא סָאד

 םסָאװ ,הלוע "ולשגעלסוא; םוצ המשנ הא ץרַאה טימ טשינ ךיז רימ רעיצ

 ,עדנרעטישרעד רעמ א םוא ײב ַאד יא ? סעילַאטכ'סי יד טימ ךיז טלגגטר

 עגנוי ןגעװ עדאלאב עבעבירשעג'טשינ יד יט עדאלַאב עקידנעלסטירטסיוא ץרטה

 ןרָאװעג טרעטעמשעצ יז ןענעז גערב"סי רעדטוא טידנכײרגרעד סָאט ,סבבעל

 קידוגָאװצ רע 8 טידנּפַאכרַאפ רעמ 8 ָאד ןעד זימ ? טרָאּפ ןופ טלעפ יד ןיא

 ? םייהא געװ ַא טכוז סָאװ הגחמ'םיצולח עדנרעביוצַאב יד יו דליב"טגגוי

 רעצרעה ןופ ןשיגעפיט יד יא ןטלַאהַאב ףיט דַאֹנ יא ץלַא סָאד רעבָא

 פיל עמערט ערעסוהא ףיוא טכארבעגסיױרא ןָאטעג טשינ ךָאג טא טט

 ןָאטלענעצַאק .ב

 (1935 ירשת ,ײןחבמב ,,)
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 ם ולש .ש

 הפי יכדרמ :שידיא

 םי ןטימ ןיא ןפיש

 ? םיפוג יוװ ןעמיווש סָאװ ,סעילאװכ יד ןעניימ סָאוװ

 ? דָארנ ןיא לנעז ַא יו טקניוו סָאװ ןקלָאװ רעד

 ,ןפור ןוא ןעמיווש ייז ןפיש יד ןעמי ףיוא --

 ...דוס רעד זיא גַאלּפ יד ,זיא געטש רֶעייֵז טכַאנ יד

 ? ןדיז ױזַא ץרַאה סָאד טמענ געטש םעד וצ סָאװרַאפ

 ? דָאנעג ןייז ןיא רימ וצ טעבעג-ליטש טמוק יו

 ,ןדיא ענעבירטרַאפ ,רעדירב ריד ןענעז רימ --

 ...טָאג ןופ עטנלָאפרַאפ ,ןשטנעמ ןופ עטסַאהרַאּפ

 ,ךָאד גערב רעד זיא ָאד ןוא דנַאלמייה סָאד זיא ָאד טָא
 ? ןייא טשינ ָאד ךיז ריא טרעקנַא ךָאד עשז סָאװרַאפ
 ,ךָאד קעװַא ןוא םוהת ןופ טרעמייוורעד ןרעוו רימ --
 ...ןייּפ ןופ ןעגנודעג ,לרוג םעד ןופ טכענק יד

 ,ךָאד טרעוושרַאפ ןוא םוטש ערעייא םיטש יד זיא סָאװרַאפ
 ?םתס ןייז טשינ ןָאק'ס יו ,םינּפ סָאד זיא סַאלב ןוא
 ,ךָאד טרעצרַאפ רעגנוח רעד ןשטנעמ ערעזנוא טָאה'ט --
 ...םי ןיא ןעקנוזרַאפ ,ןברָאמשעגסױא זיא'מ

 ? ןטייוו עלעקנוט ןיא ןעלגָאװ ריא טעװ יו ןוא
 ? ןיילק זיא סָאװ טכיל רעייא ןייגרעד טעוו ןיחואוו
 ןמייצ ןוא תורוד יד ןיא ץלַא ךיז ןעיירד רימ ---
 ...ןיינרעד ןכייצ ןקיצנייא םעד ןלעוו ןוא
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 היננה

 "סָאלעװ, ןופ עטכישעג יד

 "טָאדנַאמ רעד ןופ שינעביולרעד רעד ןָא הילע ןופ ןכוזרַאֿפ עטשרע יד
 ןַאלּפ רעד .( רעמולּפ ןופ טייצ רעד ןיא ןרָאװעג טכאמעג ךָאנ ןענעז גנוריגער
 ץענערג יד ןיגרעבירַא ןטרָאד ןופ ןוא עיריס ןייק לאגעל ןעמוקוצנָא ןעוועג זיא

 ןופ סייררעביא ןקידנעטשלופ םעד ךָאנ ,1927 ןיא טָאה יוזַא ןוא ,לארשי ץוא ןייק
 ןירַאּפ ןייק ל"ז .ט .מ 'ח םעד טקישעג ןליוּפ ןיא "ץולחה/ וכרמ רעד ,הילש רעד
 ןדנירג וצ שינעביולרעד א גנוריגער רעשיזיואנארפ רעד ןופ ןעמוקַאכוצסױרַא
 "מרוד ַא טלַא ןעניד רעטעּפש טפראדעג טָאה סָאװ ,םרַאפ-הרשכה ַא עיריס ןיא
 טקישעג .ק .י 'ח רעד זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא ,םילוע רַאֿפ עיצנַאטסיסגנַאג
 ןופ םירבח ןופ רָאפסױרַא םעד רָאֿפ ןטייקכעלגעמ ןכוז וצ עיסרעפ ןייק ןרָאװעג
 רעשיסור רעד ןופ טייז רענעי ףיוא ןענופעג ךיז ןכָאה עכלעוו גנונעװאב רעד
 ,ץטבערג

 ןעוועג זיא ,ןטייקכעלגעמ עיינ טנפעעג טָאה סָאװ ,לטיּפאק לעיצעטס ַא
 -דַא רעד ןופ ןעמוקַאב ןבָאה ןרָאטַאזינַאגרָא שריא ,1922 רָאי ןיא טדַאיבכמ יד

 "לולרעד-טטלַאהנפיוא ןוא ןשינעבױלרעדירַאפנײרַא טנזיױט 25 עיצַארטסינימ
 "עג טלייטראפ ןענעז ןשינעבױלרעד עקיזָאד יד .,טייצ ןּכָאװ ייווא רַאֿפ ןשיגעכ
 "רַאפ רַאפ ןרָאװעג טמיטשַאב סיוארָאפ ןופ ןענעז ןוא רעדנעלגנש יד ךרולד ןרָאװ
 רעשידיא רעייז טימ ךיילגרַאפ ןיא ץרָאּפָארּפ םוש ןייק ןָא ,רעדנעל"תולג עגע'דייש
 ץנַאג ןוא ,טנזיוט ףניפ ןעמוקאב עילַארטסיױא טָאה ,לשמל ,ױזַא .גנורעקלעפאב
 -געמ ךס ַא .קידעבעל ןרָאװעג זיא סע  ,ןשינעכניולרעד טנזיוט ןעצ --- עּפָארייא
 עלַא ןופ רעדילגטימ ןוא ןדיא םתס ,לארשי ץרא ןייק ןרָאפעג ןענשז ןשט
 רעבָא ,הילע עטביולרעד ַא ןעוועג עקַאט ןיא סָאד .סעיצאזינאגרַא ןוא ןעייטראפ

 ןגָארטעגמורַא ןיוש ךיז ןבָאה עדאיבכמ רעד וצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ יד ןופ ךס א
 רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד .דנַאל ןיא ןביילבראפ וצ : ףעקנאדעג עקידניז, טימ
 רעדָא ןבָאה ייז יצ םעד ןגעוו ליפ וצ טכַארטעג טשינ רעבירעד ןבאה שדַאינכמ
 ךָאנ .טייצ רעטמיטשַאב רעד ןיא ןשטנעמ יז ןקישוצּפָא ןפיש גונעג טשינ ןכָאה
 ,ןרָאװעג ןסָאלשרַאפ ןצנַאגניא ןענעז דנאל ןופ זרעלוט יד ןעוו ,1925---28 ןרָאי יד
 "קירוצ עקַאט ךיז ןבַאה ךֶס א ,ןטייקכעלגעמ עייג טנפעענפיוא גגולצולּפ ךיז ןבָאה

 ןליפַא ןוא דנַאל ןיא ןעמוק ןעק ןעמ זא ,רָאלק ןרָאוועג זיא סע רעבַא ,טרעקעג
 ,ןביילבראפ

 ,םי ןכרוד גע ַא טרעטסַאלפעגסױא ךיוא זנוא ראֿפ טָאה עדאיבלמ יד
 "נָא יד לארשי ץרא ןייק ןריטרָאּפסנַארט וצ ןפיש גונעג ןעוועג טשינ ןענעז סע
 יד לייוו ,ןימרעט ןטמיטשַאב םוצ ןעגנערב ייז ןוא עדאיבכמ רעד ןיא רעמענליימ
 ערעייז ךיז ןבָאה םי ןשידנעללטימ ןופ ןגערב ליד ןשיווצ ןריסרוק סָאװ ןפיש
 "וט רעלַאמרָאנ רעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד וצ טסַאּפעגוצ ,ןענָאזעס עלעיצעּפס

 ,1925--1928 ןרָאי יד ןיא לארשי ץרא ןופ רַאסימָאק-ךיוה ,רעמולּפ לאשראמדלעפ (*
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 ּפָא ןרָאפ עכלעוו ןפיש יד ןיא רעצעלּפ ןעמוקַאב וצ ןכוזרַאפ יד .קיטסיר
 רעלעיצעּפס ַא .ןעגנולעג טשינ ןענעז עילַאטיא ןוא עינעמור ,ךיירקנַארפ ןופ
 ןייק ןרָאפעגסױרַא רעבירעד זיא ,םינינע עקיזָאד יד ןיא טרעּפסקע ןַא ,חילש
 עקיטנייה יד וצ ךעלנע ,ףיש עשיכירג ַא טכַארבעג טָאה רע .ןפיש ןכוז עינעמור
 ,ןארק-רעסַאװ ןקיצנייא ןייא טימ ,ףיש-יפ עגנע ןוא עניילק ַא : ןפיש-םיליּפעמ

 סרעלקעמ יד ,ןטייקכעלגעמ-ףָאלש עטכעלש ןוא ךיק רעניילק ַא טימ ,קיצומש

 טגנַאלרַאפ עקַאט ןבָאה ףיש יד טָא ןעמוקַאב םייב ןעוועג לּפטמ ךיז ןבָאה סָאװ

 ןבָאה ןדיא יד רעבָא ,החרט-רכש רעייז סלַא לָאצּפָא םענעבירטעגרעביא ןַא
 -לעזעג עלעיציפָא יד זיולב טנעקעג ייז ןבָאה טציא זיב :טמעטָאעגּפָא רעיירפ
 ,ןרָאװעג ריואוועג ייז ןענעז טָא ןוא ,ןעיניל-סרעקרַאפ ערעלוגער יד ןוא ןטּפַאש
 ,ןטייקכעלגעמ ערעדנַא ןַארַאפ ךיוא ןענעז'ס זַא

 ןופ ךמס ןפיוא ןייז וצ הלוע ןביױוהעגנָא ךיוא ָאד ןבָאה ןשטנעמ לייט ַא
 וצ ךיז ליצ ןטימ סעזיוו-ןטסירוט טימ ןרָאטעג זיא'מ .ןטנעמוקָאד עטסַאּפעגוצ
 -גייא ןבָאה ייז סָאװ טנופ 60 יד ןעוועג ריקפמ ןבָאה ערעדנא ,דנַאל ןיא ןצעזַאב
 סע .דנַאל ןיא ןבילברַאפ ןענעז ןוא לוסנָאק ןשיטירב םייב ןוכשמ סלַא טגיילעג

 ךעלדימ טימ רעגריב עקיד'לארשי ץרא ןופ תונותח ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענעז
 ,תולג ןופ

 ,ןפיש *עלַאגעלמוא; עטשרע יד טנָאזירָאה ןפיוא ךיז ןזייווַאב 1922 ףוס
 ןוא ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ ךרוד ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענעז ייז זַא ,ךעלגעמ
 ןופ ךוזרַאפ רעטסנרע רעטשרע רעד .רעדנעל ענעדיישרַאפ ןופ סעיצַאזינַאגרָא

 זיא גנוריגער-טַאדנַאמ רעד ןופ שינעביולרעד רעד ןָא הילע רעטריזינַאגרָא ןַא
 ,םיצולח 350 טריפעג טָאה סָאװ ?סָאלעװ, ןעוועג

 םעד בילוצ ןענעז עכלעוו םיחילש עלעיצעּפס ןענופעג ןבָאה ףיש יד

 טריפעג טָאה סָאװ "ינָאטנַא .טס, יד ךיוא לייוו ;דנַאלנכירג ןייק ןרָאפעג קעווצ
 רעשיכירג רעד ןיא .ףיש עשיכירג ַא ןעוועג זיא עדַאיבכמ רעד ֹוצ םירבח יד
 ךיז טָאה ,ןטסינויצ ןוא ןדיא קינייװ טניואוועג ןבָאה'ס ואוו ,ןעטַא טָאטש-טּפיױה

 ,טסינויצ ַא ןעוועג זיא רע .ןפלָאהעג זנוא טָאה רעכלעוו דיא ַא ןענופעג ךיוא
 ,םינחמ ןיא רָאטקָאד סלַא טעברַאעג ותעשב טָאה רעדורב ןייז .ןוז ַא ס'בר ַא
 רעד תעב רעטילימ ןיא טנידעג טָאה דיא רעקיזָאד רעד ,ןברָאטשעג זיא רע ואוו
 רעד ןעוועג עקַאט זיא רע ,דנַאלנכירג ןיא ןקעטש ןבילבעג זיא ןוא המחלמ-טלעוו
 ןַאד זיא עכלעוו *סָאלעװע ףיש-רישזַאסַאּפ יד "טקעדטנַא, טָאה סָאװ רעקינעי
 ןבָאה ,ןשטנעמ 150 זיולב ןעמענפיוא טנעקעג טָאה יז םגה .קידייל ןענַאטשעג
 ןוא ףיש רעד ןופ רעמיטנגייא רעד .350 ןעמענוצנײרַא ןסָאלשַאב רעבָא רימ
 -צעזעגמוא, ןרעו טכַאמעג טעװ ןדנַאל סָאד זַא ,טסואוועג ןבָאה ןַאטיּפַאק ריא
 ץרא ןופ ןשטנעמ-םי ,םירבח 2--2 ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה זנוא טימ .*ךעל
 טפרַאדעג ןבָאה ייז .ףיש רעד ןופ רָאפּפָא םוצ זיב טרַאװעג ןבָאה עכלעוו ,לארשי
 ,דנַאל ןיא טקנוּפ ןסיוועג ַא וצ ףיש יד ןריפ

 ַא ןעטַא ןייק עשרַאװ ןופ סױרַא טרָאפ ןגרָאמירפ-ילוי םענייש ַא ןיא
 סע עכלעוו וצ ,םיצולח עקידנגניז ןופ טרָאּפסנַארט ַא טימ ןַאב עלעיצעּפס
 טלעפעג טשינ ןבָאה געוו ןפיוא .םירבח ערעזנוא ןופ ייווצ ןענַאטשעגוצ ןענעז
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 -סילש ןרָאפ "ןטסירוט; עקיזָאד יד .ןטייקירעװש עטסנרע ןוא תורצ עניילק ןייק

 ןוא רעטיילגַאב ערעייז ךיוא ןוא ,געוו ןטייוו ַא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ סױרַא ךעל

 א ןכַאז עכלעזַא ןיא טנװַאהַאב ןוא ןרַאפרעד יוזוַא טשינ ןענעז ןרָאטַאזינַאגרָא

 רימ ןוא ;למוט רעכעלטנפע רעסיורג וצ רעד ןעוועג םרוג זנוא טָאה תורצ ךס

 -עג לָאז ץלַא זַא ,טגנַאלרַאפ הילע עקיזָאד יד זא ,טסואוועג טוג ץנַאג ןבָאה

 ענעי טּפַאלקעג ןוא טרעטיצעג טָאה ץרַאה סָאד .םייהעג ןוא ליטש ןרעוו טכַאמ

 ,געוו ןיא סױרַא זיא ףיש יד ןעוו טכַאנ עבלַאה

 רענייק .םולשב ןעמוקעגנָא ךיוא זיא ןוא םולשב ןרָאפעגסױרַא זיא ףיש יד

 ןעמוקעגוצ ןענעז םילוע יד ןוא .ןעזעג טשינ טָאה רענייק ןוא טסואוועג טשינ טָאה

 "מוא ןַא טריסַאּפ טָאה לפיש ןייא טימ .ךעלפיש ןיא ףיבא לת ןופ ןגערב יד וצ
 ןיא :ןעמוקעגמוא ןענעז םירבח ייווצ ןוא טרשקעגרעביא ךיז טָאה סע .קילג

 ןופ ןרָאװעג טשטעווקעצ זיא רבח רעטייווצ ַא ןוא ןעקנורטרעד ךיז טָאה עטרבח

 ,גערב םייב זלעפ ַא

 "אב טרעוו רעטעּפש ןכַאװ עכעלטפ .ןעגנולעג זיא ךוזראפ רעטשרע רעד

 ןעמ טָאה טייקיטכיורַאפ בילוצ רעבָא ,ףיש רשבלעז רעד טימ טייקיטעט יד טייג

 ןעמוקעגנָא זיא ףיש יד .טקנוּפ-רָאפּפָא טלַא ענראוו ןיא טרירטנעצנָאק םילוע יד

 :קילגמוא רעד טראוועג ונוא ףיוא טָאה ָאד רטבַא ,טייצ רעד ןצ טרָאּפ ןיא

 ןגעו טָאה'מ ןוא ןרָאװעג ןבירשראפ ףיש יד זיא ןלענַאדרַאד יד קידנרָאפכרוד

 ןיא ןלאפעגניירא םורא יוזא ןענעז רימ .גנוריגער טשילגנש יד ןדלָאמעג ריא

 ,עקטסַאּפ רעד

 גנודניברַאפ יד רעבַא ,דנַאל ןופ ןגערב יד וצ ךיז טרעטנענרעד ףיש יד

 יד ףיוא גנוטכא קרַאטש טינג ײצילַאּפ יד .הרושכ טשינ סעּפש זיא גערב ןטימ

 "ראפ יד ;טשינ ריִמ ןבָאה ףיש רעד וצ זיב ןעמוקוצוצ ךעלפיש ןייק .ןגערב

 רעבָא ,זנוא וצ ןעמוקוצוצ ידכב רעטעמָאליק ןעצ ןעמיווש ןשטנעמיסגנודניב

 ףיש יד טנערב לייורעד .ןדנַאל םוצ ץַאלּפ ץרשכ ןייק ןענופעג טשינ טָאה'מ

 טשינ וליפַא טעװ יז ןוא לסיב א ךָאנ ,ןליוק-ןייטש סַאּפַאז ןצנַאג םעד סיוא

 "קירוצ רעכירעד ךיז טלייא יז ,דנַאלנכירג ןייק ןרָאפוצקירוצ ןליוק ןייק ןבָאה

 א ךיז טניפעג לזניא ןפיוא ,סוריּפ לזניא ןשיכירג ןיא ןָא טמוק ןוא ןרָאפוצ

 רעד וצ ,זיוה ןייז רעביאנגעג טקנוּפ טרעקנַא ףיש יד ןוא לוסנָאק רעשיטירב

 טכיראב רעכעלטקניפ א רעדנעלגנע יד ןופ טנעה יד ןיא ןיוש ךיז טניפעג טייצ

 ,עזייר ריא ןוא ףיש רעד ןגעוו

 "ליווצ ַא ןגעוו רעמיטננגייא-ףיש ןטימ טקַאדטנָאק םעד רעדיוו ןעיײנַאב רימ

 ,ביבא לת ןייק לָאמַארעדיװ ךיז ןרעטנענרעד ריִמ .לארשי ץרא ןייק עזייר רעט

 "פער ַא ךרוד טשַאררעביא גנולצולפ רימ ןרעוו ןדנאל וצ ןָא טביוה'מ יו ױזַא

 זיא לעטשּפָא רעטשרע ריא ,טפױלטנַא ףיש יד ,לפישיליצילַָאּפ א ןוא רָאטקעל

 "טנַא ןַאטיּפַאק רעד .דנאלנכירג ןייק קירוצ יז טרָאפ ןענַאד ןופ ןוא .עיריס ןיא

 טשינ ךיז ליוו ןוא סעזייר ששילַאקיזיר טכלעזא ןכאמוצטימ רעטייוו ךיז טנאז

 "ןטלַאהאב , ךיז לָאז ףיש יד זַא ,טמיטשענּפָא רימ ןבָאה ךעלדנע .טרָא ןופ ןריר

 ןשיווצניא .ןזָאלרַאפ ןוא טסוּפ טציא זיא סָאװ טרָאּפ רעסיורג ַא ,יקינַאלַאס ןיא

 "ַאב טָאה ןוא טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא רעלוּפָאּפ ןרָאװעג ףיש-רעדנַאו יד זיא
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 ,ןפורעג יז ןעמ טָאה "ףיש-םאטנאפ, .עסערּפ-טלעוו רעד ןיא ןָא-ןביוא טםעד ןעמוק
 ןייק ךיוא ."?ףושכ ןוא םידש ןיפ ףיש ַא; ןבעגעג ןעמָאנ ַא ריא ןבָאה ערעדנא
 ,טרָאּפ ןרעסיוא טרעקנַא ףיש יד ןוא ןרָאפנײרַא טשינ ןעמ טזָאל יקינַאלַאס

 ןוא ענעבירטעגרעביא טימ םגה ,גרַאװנסע ןעגנערבוצפירַא טביולרעד ןעמ
 ,ןזיירּפ ענעלָאװשעג

 וצ ױזַא יו ןגעוו רימ ןכוז טציא ןוא ןלַאפעגכרוד זיא גנומענרעטנוא יד

 "םיצולח יד ןבעג לָאמ סָאד טנעקעג רשפא טָאה'מ ,ןשטנעמ יד ןעװעטַאר
 סָאװ רעבָא ,עטָאװק רעשיצולח רעד ןופ ןובשח ןפיוא ןטַאקיפיטרעס םיליּפעמ
 ןופ ?ןגעוומוא ןוא ןגעוו ךרוד ןרעדנַאװ סָאװ ןדיא ערעדנַא טימ ןָאט ןעמ לָאז
 ןייק קירוצ געוו ַא ןעמ טכוז ? יז רַאפ ןטַאקיפיטרעס ןעמענ ןעמ לָאז ןענַאװ
 ןענעז סָאװ ,ןלױּפ ןופ םירבח יד .,ןסָאלשרַאפ זיא געוו רעד ךיוא רעבָא ,ןליוּפ

 ,סעזיוו ןָא עילַאטיא ןרָאפכרוד ןענעק ,טרָאּפסנַארט םעד ןיא טייחרעמ יד עקַאט
 ,(דנַאלטעל ,עטיל) רעדנעל ערעדנַא ןופ ןעמַאטש עכלעוו עקינעי יד טשינ רעבָא
 -ַארטנָאק רעדנַא רעדעװטעי ןופ רערעווש רעיוהעגמוא עקַאט זיא 'ב הילע יד
 ןטרָאּפ עלַא .ןיירַא םי ןיא *שזַאגַאב, םעד ןפרַאװנײרַא טשינ ןָאק'מ : עדנַאב
 ,ןסָאלשעג ריא רַאפ ןענעז

 יד ןזָאלּפָארַא : םינפוא יירד ףיוא רעטנָאלּפ םענופ ןכירקסורַא ןליוו רימ
 סעזיוו ןגירק ןוא עינעמור ךרוד סעזיוו-טיזנַארט ןעמוקַאב ,דנַאלנכירג ןיא םילוש
 דנַאלנכירג ןיא ןשטנעמ יד ןזָאלוצּפָארַא גַאלשרָאפ ןטימ .רעדנעל ערעדנַא ןיא

 ליו רע רעבָא ,ןפלעה עקַאט זנוא לי רע .רעימערפ םוצ זיב רימ ןעייגרעד

 ןיוש ןענייז רימ .סאפקעטעמ רעטסינימ ןרעסיוא ןייז ןופ גנוניימ יד ןרעה ןיילַא
 זיא לייוורעד רעבָא ,רעטערטרַאפ ןייז טימ גנוקידנעטשרַאפ ַא וצ ןעמוקעג טעמכ
 טרעוו ןַאלּפ רעצנַאג רעד ןוא עזייר רעשיטילָאּפ ַא ןופ ןעמוקעגקירוצ סאסקעטעמ

 -רעד רַאטערקעס-טּפױה ריא רעבָא ,ןפלעה זנוא ליוו עיצאגעל עשיליוּפ יד .לטב
 ןלעוװ ייז ,ןכירג יד ףיוא קורד ןסיורג ַא ןכַאמ רעדנעלגנע יד זַא ,זנוא טרעלק

 ,ןעמוקנגעקטנַא ןענעק טינ זנוא

 -ירג ןופ טַאטוּפעד ַא .ןעקנַאדעג עקיד'הנושמ יילרעלכ ןרָאבעג ןרעוו סע
 ןשטנעמ יד ןזָאלוצּפָארַא גַאלשרָאפ ןטימ ןעמוקעג זנוא וצ זיא טנעמַאלרַאּפ ןשיכ

 ןטלַאהסיוא ייז ןוא ןקַארַאב טרָאד ןלעטשפיוא ,לזדניא ןטניואווַאב-קינייװ ַא ףיוא
 םוצ גנוריגער רעד ,סיוא טעז ,זיא סָאװ גָאלשרָאפ ַא -- דנאלסיוא ןופ טלעג טימ
 םעד ןעמענוצנָא טגיונעג ןעוועג רימ ןענעז הרירב ןייק קידנבָאה טשינ ,ןצרַאה
 יד ןופ סולפנייא רעד :םעד ןגעג ןעוועג זיא סאסקעטעמ רעבָא ,גָאלשרָאפ

 ,רעקרַאטש ןעוועג זיא רעדנעלגנע

 סָאװ ,ףיש ַא ,טנַאּפשעג רעמ ץלַא ןרָאװעג לייוורעד זיא רעפסָאמטַא יד
 -עג זיא ,עיקַאװָאלסָאכעשט ןופ עפורג רעשידיא ַא ךרוד ןרָאװעג טקישעג זיא
 -טַאדנַאמ יד ,ןשטנעמ עריא עלַא טימ ןוקרי ןופ סוגניירַא םייב ןרָאװעג טּפַאכ
 עלַא ןריפקירוצ ךיז טימ לָאז ןַאטיּפַאק רעד זַא ,יאנתב טײרפַאב יז טָאה גנוריגער

 ףיש רעדנַא ןַא ןעמוקַאב,, : עיצקורטסניא יד ןעמוקַאב רימ ןבָאה דנַאל ןופ .םילוע
 "אנעלעה, ףיש יד ןרָאװעג ןענופעג ןיוש זיא סע ."ךוזרַאפ ןטירד ַא ןכַאמ ןוא
 רעקידרעירפ רעד זַא ,הקיתשב ןרעװ טכַאמעג ןזומ ןעגנוטיירגוצ עלַא רעבָא
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 "גגייא ףיש יד ןשיװצ האנק בילוצ ;ןסיוורעד טשינ ךיז לָאז רעמיטנגייא-ףיש

 טימ ,טנעה ענעשטנואוועגמוא יד ןיא ןבעגרעביא ןוא ןרטמ זנוא רע ןָאק רעמיט
 -עגַאב ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד ףֹוס ל5 ףוס זיא ןגעוו ןוא ןצנוק ענעדיישרַאפ
 ןופ רעטייוו לסיב ַא -- ?אנעלשה ןוא ?סָאלעװ/ --- ןפיש ייווצ יד ןשיווצ שינעג
 ,רעטייווצ רעד ףיוא ףיש ןייא ןופ ןייגרעבירַא םילוט יד ןלעוו ןטרָאד .יקינַאלאס
 קחרמ ןסיװעג א ןיא לָאז "אנעלעה, רעד וצ זוא ,טנַאלּפעג ךיוא ןבָאה רימ

 יז טעוװ ,םילוע יד ןעמענפיוא טעוװ עכלעוו ,ףישילגעז א ןעמוקוצ גערב םענופ

 יד ןוא ,דמַאז ןיא ןקעטש קידנביילב גערב םוצ זיה טראפ רעלוט טימ ןעגנערב
 -טנַא טעװ *ַאנעלעה, .ךעלפיש ןופ ףליה רעד ןָא ןדנאל םורא יוזַא ןלעװ םילוע
 ןעוו ,גנוטרַאװּפָא רעטנַאפשעג רערעגנעל א ךָאנ רעֶכָא ,ןדניווװשרַאפ ןוא ןפיול

 טרָאפ "אנעלעה, זַא ,ןזיװעגסױרַא ףךיז טָאה ,ןרָאפוצּפָא טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס
 יד : טסואוורעד ךיז ןבָאה רימ .ןעטא ןייק קירוצ לָאנ לארשי ץרא ןייק טשינ
 ךיוא .ןרָאפוצּפָא ףיש רעד טביולרעד טשינ ןוא טשימעגניירא ךיז טָאה גנוריגער
 ,ןלאפעגכרוד זיא ךוזראפ רעד

 טימ ןרָאפ רימ .סעזיוו-טיזנַארט שינעמור ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז ףוס"ףוס
 טמענ עינעמור .סואעריפ ןיא טרעקנַאעג טָאה סָאװ ףיש-טכארפ רעשינעמור ַא
 זַא ןענַאטַאב ןעמ ףרַאד טייז רעטייווצ רעד ןופ .ךעלטניירפ ףיוא טשינ זנוא
 עכלעוו קיסיירד ךיוא םכותב ,םילוע עלַא ןזָאלוצנירַא ןעוועג םיכסמ טָאה ןליוּפ

 :גנידַאב א ןעוועג רעבָא זיא ייברעד .רעגריב עשיליוּפ ןייק ןעוועג טשינ ןענעז
 סלַא ןרעוו טרירטנעצנָאק ןלעװ רָאג םייהֲא םוא טשינ ךיז ןרעק ןשטנעמ יד

 רעד ייב יקישטשעלַאז לטעטש-טרָאסער םעד ןיא רעגַאל ןלעיצעּפס ַא ןיא עפורג
 ןרעוו טקידיילרעד טעוו'ס זיב ןביילבראפ ןפרַאד ייז ןלעוו ָאד .ץענערג רעשינעמור
 טלייטעגוצ ייז ןלעװ עכלעוו ,ןטַאקיפיטרעס טימ ןפוא ןלאגעל א ףיוא הילע רעייז

 ."ץולחה; ןופ סעלַארטנעצ עדנפערטַאב יד ךרוד ןרעוו
 יד -- ?סָאלעוװע השרּפ יד ,השרפ עטױרג א טקידנעשג ךיז טָאה יוזַא

 ,ןדייל ליפ ױזַא ןוא ןויסנ ןרעווש אזא ןייטשוצסיוא טאהעג טָאה סָאװ ףיש-םיצולח

 ("םיליּפעמה רפסי") 4

 ףיש-רעדנַאוװ יד

 םוצ טרָאּפ ןייא ןופ םורַא טלגָאװ סָאװ ,רערעדנַאװ עשידיא ןופ ףיש יד
 "סיוא ןזָאל רערעדנַאװ יד לָאז ןעמ ואוו ,לקניוו ַא ןענופעג טשינ ןָאק ןוא ןטייווצ

 יז ואו ,רעדנעל יד ןופ .עידעגַארט רעשידיא רעד ןופ לָאבמיס ַא זיא ,ןגייטש
 רעײנטלַא רעד ןיא ; ןרָאװעג ןסױטשעגסיױרַא ייז ןענעז ,ןרָאװעג ןריובעג ןענעז
 ,סרעמַאזיורג סעּפע רָאבקנעד זיא יצ .ןיירַא טשינ ייז ןעמ טזָאל םייח רעשידיא
 ?ןשטנעמ עקיזָאד יד טימ טלעוװ יד ךיז טייגאב סע יו ,סערעטפַאהרשדיױוש סעּפע
 ןופ רענייא ביוא סָאװ ,רעטפַאהרעדיױוש ךָאנ ןוא רעמַאזיורג ךָאנ זיא'ס סָאװ ןוא
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 ןדָאב ןפיוא ךיז ןּפַאכּפָארַא טגָאוװעג טלָאװ סעקינ'דנו-ענ עכעלקילגמוא עקיזָאד יד
 ,רעכערברַאפ ַא יװ ןרָאװעג טלדנַאהַאב רע טלָאװ ,לארשי ץרא ןופ

 ,ןענופעג טשינ יז ןענָאק ןוא השבי ַא ןכוז סָאװ ,סעסובמולָאק עקיזָאד יד
 רַאפ ןלעטש ייז ןָאק ןעמ .רעכערברַאפ ןייק טשינ רָאנ ,ליוו ןעמ סָאװ ץלַא ןענעז

 ןענופעג טשינ ייז ייב ןעמ טעוװ ,טלעוװ רעד ןופ ןגָאלַאנימירק עלַא ןופ סערגנָאק ַא

 ןיא ןיירַא ךיז ןגירק רעכערברַאפ עתמא יד .םוטרעכערברַאפ ןופ םינמיס ןייק
 -סעלַאּפ םעד ּפָא ןרַאנ ייז .ןפוא ןלַאגעל-טסכעה ַא ףיוא רעדנעל עלַא ןיא יוװ ,י"א

 עצנַאג יד ּפָא ןרַאנ ייז ,עיצַארטסינימדַא עשילגנע יד ּפַא ןרַאנ ייז ,טמַא-אניט
 רעכיז ןענעז ןטנַארגימע "?עלַאגעלמוא; עקיד'לזממילש יד טָא רעבָא .טלעוו
 ןופ לַאקָאל םעד טקוקעגנָא טשינ לָאמנייק םייה רעד ןיא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 ןטימ ןבָאה סָאװ ןשטנעמ עניילק ענשַאּפערָאה ענעי ךָאד ןענעז סָאד .טכירעג
 ןוא םייה רעטלַא רעד ןיא טיורב לקיטש ַא ףיוא טעברַאעג טכיזעג ןופ סייווש
 ןטכַארטַאב ייז ןעמ ןָאק .םייה רעיינ רעד ןיא ןטעברַא וצ רערעווש ךָאנ טיירג ןענעז
 ןקיד'לארשי ץרא םעד ןופ ץרַאה םענעקורט םעד ןיא וליפַא ? רעכערברַאפ סלַא
 -גייא ןלַאגעל-טשינ םעד רַאפ טנעמיטנעס א טכַאװרע טָאה רעטכיר ןשילגנע
 טּפַאכעגנײרַא ךיז טָאה ןוא טקידניזראפ רעווש ױזַא ךיז טָאה סָאװ ,רערעדנַאוװ
 ...טנופ 1000 עטגרָאבעג טימ טסילַאטיּפַאק סלַא דנַאל ןשידיא םעד ןיא

 טיצַאב טכַאמ עשיטירב יד ױזַא יו ,שיטסירעטקַארַאכ רעייז ךָאד זיא סע
 יז ןעמ ט'פדור טייז ןייא ןופ .הילע רעלַאגעל-טשינ רענעפורעג ױזַא רעד וצ ךיז
 -ַאב ַא לוידעש םענופ ּפָארַא ןעמ טנכער טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא זמרח דע
 -גייא רעלַאגעל טשינ רעד ןופ ןובשח ןפיוא ןטַאקיפיטרעס ןופ לָאצ עדנטייד
 -טשינ יד ךָאד טרעוו ןיילַא טימרעד .הילע-ןטסירוט רעד ןופ רעדָא גנורעדנַאוװ
 -ַאפרעד-טשינ יד ךָאד ןענעז ןכבו .טריזילַאגע ל הילע עלַאגעל

 רעדָא ,םי ןפיוא ןעמיווש סָאװ רעדָא ,ןעטַא ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,םילוע ענעד
 ןַא ףיוא ןלָאז ייז זַא ,וצרעד טקיטכערַאב ,לארשי ץרא ןיא טסערַא ןיא ןציז סָאװ
 ,םירוסי ערעייז ןופ ןרעוו טיירפַאב ןפוא ןלעיציפָא

 וצ ףוס ַא ןכַאמ וצ טגיונעג טשינ זיא ןיילַא טכַאמ-ןרָאטַאדנַאמ יד ביוא
 רעד ןופ גנוטייל יד ךָאד סע זיא ,רעכוז-השבי עשיגַארט יד ןופ ןשינעלגָאװ יד
 -סיוא ןוא ןטקנוּפדנַאטש עלַא ףיוא ןרעה ָאד .ןָאט וצ בייוחמ ץנעגַא רעשידיא
 םעד רַאפ ףליה עכיג סלַא ןטערטפיוא ץנעגַא עשידיא יד ףרַאד ָאד .ןעגנונעכער
 סע ױזַא יו ,ייברעד קידנגערפ טשינ ,ןרָאװעג טעדנואוורַאפ זיא סָאװ ,ןשטנעמ
 ,ןעשעג זיא

 ןריר לָאז ףיש-רערעדנַאװ יד זַא ,עדמערפ ןופ ןטרַאװרע רימ ביוא ןעד
 ןוא ןליפעג ערעסעב ייז ייב ןקעוופיוא לָאז ,רעצרעה עטרענייטשרַאפ ערעייז
 . "רעדירב ַא יז ןקערטשסיוא יאדוװַא ןײלַא ךָאד רימ ןזומ --- זנוא רַאפ ןעגנומיטש
 ןבָאה סָאװ ,"ס'ניק; עקיזָאד יד ,טיונ רעייז ןופ ןעיירפַאב ןפלעה ןוא טנַאה עכעל
 .. ..טע'גרה'עג טשינ לָאמנייק לבה ןייק

 ,((1934 רעבמעװַָאנ 19 ,ייטנייה;,)
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 עזייר עשיגַארט ַא

 "ימע עלַאגעלמוא 220 יד ןעמוקעגנָא געט יד ןענעז יקישטשעלַאז ןייק

 ןבָאה ייז ןוא לארשי ץרא ןייק טזָאלעגנײרַא טשינ טָאה ןעמ עכלעוו ,ןטנַארג
 ,םימי יד רעביא *סָאלעװ, ףיש רעד טימ םישדח יירד טּפעלשעגמורַא ךיז

 רעד ןופ טוג ןיא טריטרַאװקעיא ןעמ טָאה םילוע עשינגַארט עטשרע יד
 עויטַארטסינימדַא יד ןרעװ טקידײלרעד ןלעװ טרָאד יואנרוט עסענָארַאב

 ערעייז ןיא ןרעקקירוצ ןענָאק ךיז ןלָאז ייז ידכ ,ןלָאקָאטָארּפ עשיאייצילָאּפ ןוא
 .רעוייה

 -ארט רעייז ןגעוו ןכַאז עכעלרעדיוש ןלייצרעד ןטסירוט עכעלקילגמוא יד
 :עייר רעשיג

 ,טסוגיוא ןט22 םעד ןליוּפ ןופ --- ייז ןלייצרעד -- ןרָאפעגסױרַא ןענעז רימ
 ןיק .אנראוו טרָאּפ ןשירָאגלב םעד זיב ןרָאפעג רימ ןענעז ןַאב רעד טימ
 ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד רעבָא ,טַאהעג טשינ רימ ןבָאה סעזיוו עשיניטסעלַאּפ
 אנראוו ןיא .םולשב ךרודַא טעװ ץלַא זַא ,טרעכיזראפ זגוא ןבָאה עזייר רעזנוא
 ףיש יד .?סָאלעװא ףיש עשיכירג עניילק יד טרַאװעג זנוא ףיוא ןיוש טָאה

 ןשיראגלוב ןופ גנוריפ רעד רעטנוא ,ןָאפ ןשילגנע ןַא רעטנוא טריסרוק טָאה
 ףיש יד זַא ,טסואוורעד ךיז רימ ןבָאה רעטעּפש טשרע .וועירטימיד ןַאטיּפַאק

 -מוא טימ זיולב ךיז טמענרַאפ ןוא רעקרַאפ ןופ ןגױצעגסױרַא גנַאל ןיוש זיא
 ,סעוייר עלַאגעל

 ,גנע ןעוועג זיא ףיש יד .םי ןפיוא ןרָאפעגסיורא רימ ןענעז סגָאטרַאפ
 טָאה ירפרעדניא .זעילַאדנַאקס ןעוועג זיא ןסע סָאד ,םעווקַאבמוא ןוא קיצומש

 לקיטש ַא טימ ּפוז-לפָאטרַאק ַא גָאטימ ףיוא ,טיורב טימ ייט ןבעגעג זנוא ןעמ

 ןעמונעג ץלַא רעבָא ןבָאה רימ .ייט טימ טיורב רעדיוװ טכַאנ רעד ףיוא ,שיילפ
 ,לארשי ץרא ןייק ןעמוקוצנָא יבַא ,ביל רַאפ

 ,לארשי ץרא ןופ ןגערב יד ןעזרעד רימ ןבָאה םורַא געט עכעלטע ןיא
 םוצ ןרָאפוצ טנעָאנ וצ טשינ ןָאק רע זא ,ןדלָאמעג ןַאטיּפַאק רעד טָאה ָאד
 ,טגָאזעג זנוא טָאה רע .ןקרעמַאב טשינ זנוא ןלָאז ןכַאװ עשילגנע יד ידכ ,גערב
 .גערב םוצ ןעמוקוצ ךָאנ ױזַא ןוא ךעלפיש ןיא ןצעזרעביא ךיז ןזומ רימ זַא
 םי רעד .?טַארַאװַאכ ידַאװ, עינָאלָאק רעד רעביאנגעק טקנוּפ ןעוועג זיא סָאד
 טזָאלעגּפָארַא זיא סָאװ ,לפיש עטשרע סָאד ןוא שימרוטש רעייז ןעוועג רעבָא זיא
 םעד ןופ ןסירעגּפָא ךיז ןוא טיירדעגרעביא ךיז טָאה ,רעסַאװ ןפיוא ןרָאװעג
 ,ףיש יד ץזָאלרַאפ טלָאװעג טשינ רימ ןבָאה גנורַאפרעד רעד ךָאנ ,קירטש
 "עג זנוא טָאה ,ירקאמ ךירג רעד ,רעכאהניא ףיש רעד ןעו סייצ רעד ןיא
 ,ךעלפיש-רָאטָאמ עשילגנע ןזיװַאב ךיז ןבָאה ,ףיש יד ןזָאלרַאפ וצ ןעגנואווצ

 "םָאלעװ, ןוא רָאטּפָא םוצ ןכייצ ַא ןבעגעג לָאטנעמָאמ טָאה ןַאטיּפַאק רעד
 רעטעּפש טשרע .םי םענעפָא ןפיוא ןפָאלטנַא ערַאּפ רעצנַאג רעד טימ זיא
 זַא ,לענש ױזַא ןעגנַאגעגוצ ןיא ןפױלטנַא סָאד זַא ,טסואוורעד ךיז רימ ןבָאה
 טלָאװ ,העש עבלַאה ןייא ךָאנ ןעלסעק יד וויסנעטניא ױזַא טצייה ןעמ ןעוו
 ןעמוקעגמוא ןטלָאװ עלַא רימ ןוא ןסירעגפיוא ףיש יד
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 "גופ קידנדיײמסיוא ,םי ןרעביא טּפעלשעג ךיז רימ ןבָאה גָאט ןצנַאג ַא

 יב גערב םוצ ןרָאפעגוצ טנוװָא ןיא רימ ןענעז ,גערב רעופי םעד סנטייוורעד

 ,ביבא-לת ןיא עשזַאילּפ רעד
 סָאװ יד ןוא ,טָאטש ענעטכױלַאב-ןייש יד ןעזעג רימ ןבָאה סנטייוורעדנופ

 גנוגעװַאב עסיורג יד ןריװרעסבָא טנָאקעג ןבָאה ,סעקטענרָאל טַאהעג ןבָאה

 .סַאג-יבנעלַא ועד ףיוא
 -בָאטָאמ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה רעדיוו רעבָא ,ןגייטשסיוא טוואורּפעג ןבָאה רימ

 ןזיירק ןביוהעגנָא טָאה זנוא רעביא ןוא ייצילָאּפ רעשילגנע רעד ןופ ךעלפיש

 ,ןַאלּפָארע-ךַאװ ַא

 רעזנוא טריפַארגָאטָאפ רעדנעלגנע יד ןבָאה ןרָאטקעלּפער ןופ טכיל ןיא
 טקישעצ םוטעמוא ייז ןבָאה ,טגייצרעביא רעטעּפש ךיז ןבָאה רימ יו ןוא ,ףיש
 ,ןרעקנַארַאפ ואוו-ץעגרע ךיז ןלָאז רימ זַא ןזָאלרעד וצ טשינ ידכ ,סעיפַארגָאטָאפ יד

 ןעגנולעג זנוא סע ןזיא לָאמסָאד ךיוא ,ןפיױלטנַא טלָאװעג ןנָאה רימ

 ןטלָאװ רימ .זלעפ ןסיורג ַא ףיוא ןלַאפעגפױרַא טשינ רעיש ןענעז רימ שטָאכ

 םוש ןייק ןעוועג טשינ זיא ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ייב לייוו ,ןריולרַאפ ןעוועג ןַאד

 רעבָא ,הפיח ןיא ןיײגּפָארַא טװאווּפעג ךיוא ןבָאה רימ .גנוטער ןגעוו דייר
 ,ןבירטרַאפ זנוא ןעמ טָאה טרָאד ךיוא

 ,טרָאּפ וצ טרָאּפ ןופ גנורעדנַאװ עשיגארט יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה טציא
 עלַא לייו ,ןרעגנוה וצ ןביוהעגנָא רימ ןבָאה יקינָאלַאס ןופ טנגעג רעד ןיא

 ןביוהעגנָא זנוא טָאה ןעמ .טזָאלעגסױא ךיז ןבָאה ףיש רעד ףיוא ןסַאּפַאז

 יט ןיולב ןבעגעג זנוא ןעמ טָאה ףוס םוצ .רעגרע לָאמַא סָאװ ןרענרעד

 ָאד זױלב .ןעקנירט וצ ןעוועג ךעלגעממוא זיא סָאװ ,רעסַאװ-םי ןופ טכַאקעג
 סע רעוװ ןוא זנוא וצ ןעמיוושוצוצ רעלדנעה:טרָאּפ ַא ןעגנולעג זיא טרָאד ןוא
 ןטכורפ לסיבַא רעדָא טיורב ַא ןפיוק וצ ןעגנולעג םיא זיא ,לזמ טַאהעג טָאה

 ןכעלקערש ַא ףױא ןצונסיוא ןביוהעגנָא זנוא טָאה טפַאשנַאמ-ףיש יד

 ,רעלָאד ייווצ ןלָאצ ןסייהעג ךיז ייז ןבָאה טיורב לקיטש ןיילק ַא רַאפ ,ןפוא

 ןליטש ֹוצ יבַא ,ץכעוטנָא סָאד ןוא סנטלַאּפ יד ןבעגעגּפָא ןבָאה זנוא ןופ ךס ַא
 ,טיוט טימ טָארדעג זנוא טָאה רעכלעוו ,רעגנוה םעד

 ןשיכירג םעד ןופ םינּפ עתמא סָאד טקעלּפטנַא ךיז טָאה טציא טשרע

 ןייא ףיוא גנַאלנכָאװ ףיש יד טעװערעקעג ערטסקע טָאה רע .רעבַאװניא-ףיש

 ןעמ .ןסע ןרַאפ טלעג ץנַאג רעזנוא ןגירקסױרַא זנוא ןופ לָאז רע ידכ ,טרָא
 ןבָאה ןסָארטַאמ קיצנַאװצ ןוא קעד ןרעטנוא טריטסערַא ןטלַאהעג זנוא טָאה

 ,טכַאװעג זנוא רעביא
 -רעטניא רעד קנַאד ַא ןוא טקעדטנַא ןרָאװעג לַאדנַאקס רעד זיא ךעלדנע

 ףיוא ןרָאװעג טצעועגרעביא רימ ןענעז סעיצַאזינַאגרָא עשידיא יד ןופ ץנעוו
 ןלױּפ ןייק ןעמוקעג ץנַאטסנָאק ךרוד ןוא ףיש רעדנַא ןַא

 עשיגַארט יד זַא ,ןעגנואימַאב טכַאמעג ןרעוו ,ךיז ןסיוורעד רימ יו
 ,לארשי ץרא ןייק ןרעוו טזָאלעגנײרַא ןענָאק ןלָאז ןטנַארגימע

 ,(1934 רעבמעצעד 2 ,ייטנייה;)
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 ןצע ביז יד

 רעד ןופ עקדָאל רעד ןיא טפַאכעג טָאװ'מ עכלעוו ,עכעלטנגוי ןצעביז ייז

 ,הסיפת רעופי ןיא טױיטסערַא געט ןעצ ןיוש ןציז עכלעוו ןוא ,ףיש רעשיכירג
 םירוסי ערעייז ןופ לטסעמ סָאד .קיירטש"רעגנוה א טרעלקרעד ןטכענ ןּבָאה

 ןופ לטימ ןכעלרעפעג םעד טָא ןעמונעגנָא ןבָאה ייז ןוא טלופרעביא ןיוש זיא
 ןוא עכעלרעפרשק ערעידז וצ ףוס םעד ןרעלענשראפ ןצ ידכ ,קיירטש-רעגנוח

 רעייז ןיא געווסיוא ןייק ןרעו ןענוסעג טשינ טעווס ףיוא ,ןדייל עקיטסייג
 ,עיצַאוטיט

 םוש ןייק ןָא ייצילַאּפ רעד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגנײרַא ןענעז ייז

 ,ײצילַאּפ יד .טפאשרעגריב םוש ןייק טשינ רטבירעד ןבָאה ייז ,ןטנעמוקָאד

 ןגָארקעג הטרח טָאה ,טכירעג ןרַאפ ןלעטש ייז טלָאװעג טשרעוצ טָאה סָאװ
 ןגעק עגַאלקנָא עכעלטכירעג יד ןגיוצעגקירוצ ןוא םימעט זיא'ס עכלעוו בילוצ

 עטריטסערא יד ןופ עגַאל יד ןרָאװעג טרעטכיילרַאפ טשינ זיא טימרעד רעבָא ,ייז
 טעווס ןעוו קידנסיו טשינ ,לייטרוא:טכירעג א ןָא טרַאּפשרַאפ ןציו עכלעוו

 ,הסיפת רעד ןופ ןרעוװ טקישעג ןלעװ ייז ןיחואוו ןוא טסערא רעייז ןקידנע ךיז
 עקידנרעדנַאװ יד ןעמענוצפיוא ןייז םיכסמ טעוו סָאװ דנַאל ַא ןעניפעג ךיז טעוװ יצ

 !ףיוא טשינ ייז טמענ לארשי ץרא ביוא ,עכעלטנגוי עשידיא

 ,ליומ רעייז ןיא ןסיב ןעמערַאװ ןייק טָאהעג טשינ ייז ןבָאה גנַאל געט
 ;סטוג ןא-בָאה ןעמערַא לסיב ןופ טסולרַאפ רעד :געװ ןגנַאל ןופ ןדייל יד

 לָאז רעכלעו םענייק ןָא טנעווהסיפת יד ןשיוװצ טייקמאזנייא עכעלקערש יד

 ףרעצרעה יד ןיא ביוא רעדנואוו ןייק טשינ זיא סש --- ?רוג רעייז רַאפ ןגרָאז ךיז

 ףילוצ גנושיטנַא ןוא גנולפייוצרַאפ ןעגנורדעגניירא זיא עטריטסערַא יד ןופ

 ןיירַא טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,"רעכערברַאפ, ןצעביז יד .,לרוג ןכעלקערש רעייז
 יז ןזיִּב םונהיג ירודמ העבש ןעגנַאגעגכרוד ןענעז ןוא דנַאל ןטקנענעגסיוא ןיא
 ,קיירטש-רעגנוה א ןיא טיורא ןענעז -- גערב םוצ ןעמוקעגוצ ןענעז

 ?טלסיירטעגפיוא ןרעװ רעוו טעוװו
 (1934 רעבמעטּפעס 3 ,י"רבד;)

 "הרימש רעד ופ ?אדנַאקס רעד

 =לצילֲַאּפ רעקיליוירפ, רעד ןגעװ גטוריגער יד טנרָאװעג ןבָאה רימ

 דגאי'ע םעד ןגעוװ ןוא עכעלטננוי עשיבַארַא יד ןשיווצ ןענַאטשטנַא זיא סָאװ

 -טיוארָאפ ןבָאה רימ ,ןײלַא ליצילַאּפ יד ךיוא טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ ?טיטעּפַא

 ךיז טָאה טּכַאמ יד .,ןריפ ןָאק ץלַא סָאד סָאװ וצ ,ןטַאטלוזער ערעטיב יד ןעזעג

 ןעז ןיוש ןעמ ןָאק ןטָאטלוזער יד ןוא ,גנונרָאװ רעד טיִמ טנכערעג טשינ

 ,טירש ןדעי ףיוא

 רעקיזָאד רעד ןופ ךמס ןפיוא טריפעגנָא טרעװ עצעה עשיטאמעטסיס ַא

 "לעמַאב רעשיבַארַא רעד ןופ ןטכיש עטיירב ןשיווצ ?הילש רעכעלצעזעגמוא,



 ןליוּפ ןיא םיצולח 502

 הנווכ יד זיא סָאד ןוא) ךַאז ןייא זיולב ןפיירגַאב ןטכיש עקיזָאד יד ןוא גנורעק

 ןוא ןױשרַאּפ רעטקיטכעדרַאֿפ ַא זיא ,דיא רעדעי ,דיא רעד :(רעצעה יד ןופ

 רַאבקנַאד ןייז ריד טעוו ?יײצילַאּפ , יד .ןדיא ןקיצנייא ןדעי ,ןגלָאפרַאפ םיא געמ'מ
 טלָאצַאב ןעמוקַאב ךיוא טסעװ וד ןוא ץעזעג םעד *ןטיהוצּפָא; ףליה ןייד רַאפ
 ַאזַא טֶָא ןופ תונקסמ יד !ּפָאק ןדעי רַאפ גניליש א -- החרט רעד רַאפ

 ,טצישַאבמוא ,רקפה ןענעז ןדיא יד :טסנרע רעייז ,רעייז ןענעז גנולעטשנייא
 ננוריגער יד; :גנַאלק ַא ץוָאלצסױרַא גונעג זיא'ס !ץלַא ןָאט ייז טימ געמ'מ

 עטסקירעדינ יד טקעוועגפיוא ןרעוו סע ןוא "טביולרעד גנוריגער יד ,זנוא טימ זיא
 | ,ןטקניטסגיא

 טייקיטעט יד טרינַאיצקנַאס סָאװ םישזער רעד : טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא
 עקיזָאד יד ןעמעוו םישזער רעד ,"*יײצילַאּפ רעקיליוויירפ , רעשיבַארַא רעד ןופ

 ַא ןריזינַאגרָא וצ טייקכעלגעמ יד ןוא חוכ םעד טשינ טָאה ,טפלעה יײצילַאּפ

 -טנגוי ןשיבַארַא ןַא טביולרעד זיא'ס סָאװ סָאד ,?ײצילַאּפ עקיליוויירפ ,, עשידיא
 ןבעלרעד רימ ןלעוו יצ .ןכעלטנגוי ןשידיא םעד טביולרעד ןייז ךיוא ףרַאד ,ןכעל

 ? רעטייוצ רעד רעביאנגעק רענייא ,ןּכַאװ ייווצ יד טָא ןעז וצ

 סָאװ סָאד ןרירָאנגיא טשינ ךיוא רָאט'מ רעבָא ןטשל הֹּפ חתפת לא
 זיא געט יד .רעטלוב ןוא רערעלק ץלַא טרעוו ןוא זנוא םורַא רָאפ טמוק'ס

 עטַאד עקיזָאד יד טָאה יצ ,(*"לתוכה תשרּפ; רעד טייז רָאי ףניפ ןרָאװעג
 ?טכַאמ רעקידנשרעה רעד ןגָאז וצ טשינרָאג

 -כיילג עדעוװטעי ןריולרַאפ סיוא טזייוו ןבָאה ןײלַא ןטנַאיצילַאּפ יד ךיוא
 רעדנַא ןייק טשינ ןבָאה ייז .ןוורענ ערעייז ןשרעהַאב טשינ ןענַאק ןוא טּכיװעג

 ןרילָארטנָאק ןוא ןליבָאמָאטיױא ּפָא ןלעטש ייז .,"ןּפַאכ , ןוא *ןּפַאכ , רָאנ קנַאדעג
 -יווער ןוא ךעלדירפ ןריצַאּפש סָאװ ןשטנעמ םתס ןטלַאהרַאפ ייז ,ןרישזַאטַאּפ יד

 זיא ןָא ןעוו ןופ ? טייקיטכעמנגייא עכעלריקליוו יד טָא טיײדַאב סָאװ ,ייז ןריד

 -וקָאד ענייז ךיז טימ ןגָארט וצ ביוחמ ,דיא רעד זיולב ןוא ,דיא רעד אקוד

 ,סַאּפ ןייז ךיז ייב טשינ טָאה רעכלעו דיא רעד ןָאק ןָא ןעװ ןופ ?ןטנעמ
 גנורעדָאפפױא רעד ףיוא ׂשַאט ןופ סַאּפ ןייז ןעמענסױרַא טשינ לי רעדָא
 -עג ןקיליוויירפ רעדָא טנעגַא-םייהעג ,טנַאיצילָאּפ ןטרימרָאפינוא ןדעוװטעי ןופ

 ןרעו טריטסערַא ןוא ןטלַאהרַאפ רע ןָאק ןָא ןעוו ןופ -- טנַאיצילַאּפ-ספליה
 סָאװ ןכַאז ערעדנַא "ענייש, עלַא ןוא סעיטנַארַאג ןבעג וצ ןרעוו טרעדָאפעגפיוא
 ? ?טכַאדרַאֿפ, טימ ןדנוברַאפ ןענעז

 רעקידנעטשלופ ןופ טנורגרעטניה ןפיוא ןָאטעג טרעוו ץלַא סָאד ןוא
 ןייק טשינ טגָאז רענייק ."הילע רעלַאגעלמוא, רעד ןופ טיבעג ןפיוא תורקפה
 יד ןיא לַאגעלמוא ןײרַא ןעמוק סָאװ ,רעגנירדניירַא עשיבַארַא יד ןגעק טרָאװ

 ןגָארט ,ןלַאפ עכלעזַא טימ ןָאט וצ ןבָאה ייז ןעוו ,רעטכיר יד ןליפַא .רעטנזיוט

 ַא ןרָאװעג ןיוש זיא סָאװ קספ ןבלעז םעד יײז ןגעק סױַא קידנעטש טשינ
 .עיצַאטרָאּפעד :ןדיא יבגל עיצידַארט

 .יברעמה לתוכ םייב ןעגעװַאד ןדיא ןזָאלוצ רַאפ ףמַאק רעד (*
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 רעייז םעד ןיא ןעז רימ ןוא ,גנוקידיילַאב א ונוא רַאפ ןיא ץלַא סָאד
 לָאז ןצעזעג-הילע יד ןטיהּפָא סָאד זַא ,ןזָאלרעד טשינ רָאט'מ .תונכס עטסנרע
 "טיטעּפַא-דנַאי, םעד ןעמיוצ זומ גנוריגער יד ,לַאדנאקס רעקידנעטש א ןרעוו
 םעד טלמוטרַאפ טושּפ ייז טָאה ןוא ןטנַאיצילַאּפ יד ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ
 -רַאפ טשיג ,ןלעטשוצּפָא לכ םדוק רעבָא זיא טכַאמ רעד ןופ טכילפ יד .ּפָאק

 עשיבַארַא יד ןופ עיצַאזינַאגרָא "שקיליוויירפ, עכעלדנעש יד ,טייצ ןייק קידנריל
 ךרוד ןעָארדַאב ןוא גנונדרַא יד ןרעטש סָאװ עקינעי יד ןענעז ייז .עכעלטנגוי
 ביוחמ זיא גנוריגער יד .טייקרעכיז עכעלטנפע יד טייקיטעט ןוא עצעה רעייז

 "ןצניירַא ןכוז סָאװ יד ןגעק רעניואוונייא עריא ןֹוא דנַאל סָאד ןקידיײטרַאפ וצ
 טייקטנכערעגסיוא רעטלַאק טימ וצ ןטיירג ןוא טיירטש ןכעלרעניא ןעגנערב
 ןופ ןכעלטנגוי םעד ןגעק ןטערטסױרַא טשינ ןוא ,דנַאל ןיא ןעורמוא ערעווש

 טכוזעג זיולב לארשי ץרא ןיא ָאד ןבָאה סָאװ ,קַאריא ןופ ןדיא םעד רעדָא ןליוּפ

 ןיא ןטלַאהעג טציא ןרעוו ייז סָאװ בילוצ ןוא יז טמוק סָאװ טלקמ םוקמ ַא

 ,עיצַארטסינימדא רעקידלארשי ץרא רעד ןופ תוסיפת יד

 (1934 טסוגיוא 10 ,יירבד;)

 םילוע עלַאגעלמוא

 (קינַארב רעד ןופ)

 עמרוטמ ןיא געװ ןפיױוא טאהענ הנותח ךעלדיימ ףניפ

 "עג טריטסערַא ןענעז סָאװ ,ךעלדיימ עשידיא ףניפ ,(רָאקלַאּפ) םילשורי

 קידנעייג ,געוו ןפיוא טאהעג הנותח ןבָאה ,סניטסירוט עלַאגעלמוא סלַא ןרָאװ

 "ץרא ,טיילעגנוי עשידיא ייצילַאּפ רעד ןופ טכיופיוא רעטנוא הסיפת ןיא
 ןופ דנַאטשרעדיװ םעד ץָארט ,ןעגנַאגעגוצ ייז וצ ןענעז ,רעגריב עקידלארשי
 ףניפ יד ןענעז םורָא יֹזַא ןעװעג שדקמ ייז ןוא ,עטרָאקסע-ליצילָאּפ רעד

 לארשי ץרא ןופ סנירעגריב ןרָאװעג ןענעז ייז לייוו ,ןרָאװעג טקילגַאב ךעלדיימ

 ,ייברַאפ ייז רַאפ זיא עיצַאטרָאּפעד ןוא עמרוט ןופ ראפעג יד ןוא

 (1934 רעבמעצעד 16 ,"טגייה;)

 ןפָארמש-הסיפת עכיוה וצ טּפשמרַאֿפ םילוע עלאנעלמוא 0
 עיצַאטרַאפעד ןוא

 רעד ןופ ךשמ ןיא ןענעז סָאװ ,םילוע עשידיא 120 ןופ .(אטי) םילשורי
 "רעביא םייב ןטנַארגימיא עלַאגעלמוא סלַא ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ טייצ רעטצעל

 עצנאג יד ךיז ןעניפעג ןוא ,דנַאל ןיא קידגעייז ןיוש רעדָא ץענערג יד ןטיירש

 ןיד'קסּפ רעד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טנייה זיא ,לעדַאטיצ רעוכע ןיא טייצ
 .ןדיא 90 ןגעק
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 ,הסיפת ןענימרעט ענעדישרַאפ וצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןענעז ןדיא 90 עלַא
 טלייטרוארַאפ ןענעז ערעדנַא ,רעדעי הסיפת רָאי ןייא וצ ןַאמ 12 רעטנורעד

 ,הסיפת םישדח 15 וצ ןרָאװעג
 רעד ןלעטשוצרָאפ ןסָאלשַאב טכירעג סָאד טָאה עטּפשמרַאפ עלַא יבגל

 יז יװ םעדכָאנ דנַאל ןופ ייז ןריטרָאּפעד וצ גנולעפמע יד טכַאמ-סגנוריגער
 ,ףָארטש-הסיפת יד ןעמוקעגּפָא ןבָאה ןלעוו

 ,הסיפת רעוכע רעד ןיא ךָאנ ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןדיא 20 עקירעביא יד
 ,סעצָארּפ רעייז ףיוא ךָאנ ןטרַאװ

 (1934 רעבמעצעד 20 ,י"טנייה;)

 (*!ןייז הלוע זנוא טזָאל

 150 טלייצ סָאװ ץוביק-חרשכה ַא ןופ ןעמָאנ ןיא ךייא וצ ךיז ןדנעוו רימ

 -- עכעלטע ןוא ,רָאי יירד רעכעה ָאד ןיוש ךיז ןעניפעג םירבח עטסרעמ יד .ןַאמ

 ,רָאי ריפ יו רעמ
 רַאפ זיא ןבעל-תולג סָאד .ןקירב עלַא טנערברַאפ ךיז רעטניה ןבָאה רימ

 ,לארשי ץרא זיולב זיא ליצ רעזנוא ןוא ןבעל ןייק טשינ זנוא

 ןעמעלבָארּפ עריא טימ ןבעל רימ ,דנַאל ןטימ ןדנוברַאפ ךיז ןבָאה רימ

 טציא זיב רעבָא ,ןקידיײטרַאפ וצ יז ןוא ןטעברַא וצ ריא ןיא טיירג ןענעז רימ

 ,ןטרַאװ ןוא תולג ןיא ץלַא ךָאנ רימ ןציז

 געט ןוא ,רעקינייו רשמ ,סעטָאװק עסיורג טימ געט טַאהעג ןבָאה רימ

 ,טרַאװעג ץלַא ןבָאה רימ ןוא -- סעטָאװק עניילק טימ

 ןיא םיצוביק ערעדנַא עלַא יו ,טניואוועגוצ ךיז ריִמ ןבָאה ןשיווצניא
 -פיוא ןבָאה רימ :קידנעטשטסבלעז ןייז ,טעברַא ןופ ןבעל ַא ןבעל וצ ,ןליױּפ

 רעבָא ,ןטרעװ עלערוטלוק ןברָאװרעד ךיז ןבָאה רימ ,ןטפַאשטריװ טלעטשעג

 ,ןעמוקעג רעהַא רימ ןענעז םעד בילוצ זיולב טשינ

 ערעזנוא ןעגנערברַאפ ןלָאז רימ זַא ,ןייז םיכסמ רימ ןוא ריא טנַאק יצ
 עצנַאג רעזנוא ןצונוצסיוא טָאטשנָא ?ץוביק-הרשכה ןיא ןרָאיטנגוי עטסעב
 ? ןטרַאוװ ןוא ןשרעהַאב ךיז רימ ןפרַאד ,לארשי ץרא ןופ יובפיוא ןרַאפ עיגרענע

 דנַאל סָאד ןכלעװ ןיא רעטנָאלּפ ןשיטילַאּפ םעד טוג ןעייטשרַאפ רימ

 ןשינעביױלרעד-הילע ןייק ָאטשינ ןענעז'ס זַא ,טוג ץנַאג ןסייוו רימ .טקעטש

 ,יז ןפרַאד רימ ןוא זנוא ןיא ךיז טקיטיונ דנַאל סָאד זַא ,ךיוא ןסייוו רימ רעבָא
 !ןייז הלוע זנוא טזָאל :גנורעדָאפ ַא טימ ךייא וצ ךיז רימ ןדנעוו רעבירעד ןוא

 ןָא רעדָא טימ ,ןייז טשינ לָאזס געוו ןכלעוו טימ ןייז הלוע זנוא טזָאל

 ,שינעביולרעד

 -- טרעהעגפיוא טשינ טָאה הילע יד לייוו

 רעד וצ (ןליופ) קצול ןיא קָאלב רעװָאסָאלק םענופ טאיראטערקעס ןופ וויוב ַא (*
 ,דנאל ןיא טפַאשרפטעברא רעטריזיגַאגרַא
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 גנַאלקּפָא ןַא ןבָאה ךיוא סָאד טעװ ,ץוביק ןופ הילע ןַא ןייז טעווס ביוא
 רעגַאל םעד ,רעגַאל ןשיטסינויצ רעזנוא ןקרַאטש טעװ סָאד .ץוביק ןרעסיוא

 ,םזינויצ-רעטעברַא ןופ

 טעװ הנחמ רעזנוא ןוא -- טייצ לקיטש א ךָאנ ,ןטרַאװ טשינ רָאט'מ

 ,ןרעוו ןלאפעצ

 ,ץלא ףיוא טיירג זענעז רימ
 8 ,10 ,1937 ,קצול

 ןגעװ עלַא טימ

 ןכעלטנגוי םעד ןבָאה רימ ןעוו םָאזיױרג ,םַאזיורג ןעוועג ןענעז 'רימ

 טייקנדנובעגוצ ןייז ןופ ןסירעגּפָא םיא ,עמַאמ-שטַאט ןוא בוטש ןופ ןסירעגסױרַא
 ,םיא ןיא ךיז טקיטיונ ןוא רעמערָא ץלַא טרעוװ סָאװ ,החפשמ רעמערָא רעד וצ

 שיאערבעה ןדער וצ ןעגנואווצעג םיא ןבָאה רימ ןעוו םאזיורג ןעוועג ןענעז רימ
 טָאה רָאדלעּפמורט ןעוו םאזיורג ןעוועג ןענעז רימ .שידיא ןֹופ הביבס ַא ןיא

 ןָא דנַאל ןיא ןעוועג הלוע ןענעז ייז ןוא דנַאלסור ןיא םיצולח טריזינַאגרָא

 רעביא געוו ַא טרעטטַאלּפעג ייז ןבָאה ךעלפישילגעז עניילק טימ ; ןטַאקיפיטרעס
 ,םימל

 געוו ַא ןכערבוצכרוד לעטכייל ןעוועג זיא ןַאד זַא ,רימ ךיז טכַאד סע ,ָאי

 ןקיזָאד םעד ףיוא תוקפס ןָא טרָאװעג טָאה דנַאל סָאד לייוו ,ןייז וצ הלוע ןוא

 טציא ךיז ןטלָאװ םירבח ערעזנוא ןופ ליפיוו טסייו רעוו .,רעמרוטש"-הילע

 ןבָאה עכלעוו ,דנַאלסור ןופ םירוחב יד טָא ןביולרעד לָאזמ יצ טלקַאװעג

 זַאקװַאק ןוא שטרעק ןופ ןעמוק ןלָאז ייז ,הדובעה דודג, םעד טעדנירגעג

 ,סיוארָאפ ןיא קידנגערפ טשינ ,ךעלפיש ןוא ןפיש ןיא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ךרוד

 ,ןסעגרַאפ טשינ רימָאל ."ןעמָאנ ןטונק רעזנוא ףיוא ןייז עיּפשמ טעװ סָאד יו

 זיב דנאלגנע ךרוד ןרָאװעג טרעבַארעד זיא לאושי ץרא ןעוו גָאט םעד ןופ זַא

 ןרילרַאפ טנָאקעג ןַאד ךיוא ןבָאה רימ ןוא ,ךָאי ריפ קעװַא ןענעז ָאמער"ןַאס

 .י.עיטַאּפמיס עצנַאג יד

 ךיא .ןעייג -- טגָאזעג טייצ רענייז רָאדלעּפמורט טָאה --- םירוחב עניימ,

 רעד טימ רעוו :ןָא ןעמוק ןוא ןעייג יז :ןענַאװ ןופ ןוא יוזַא יו טשינ סייוו

 ."םי םענערָאמרַאמ ןכרוד רעדָא םי ןצראװש ןכרוד ךעלפיש טימ רעוו ,ןַאב

 עכלעזַא ןענופעג ךיז ןבָאה ןַאד ךיוא .תולאש ןייק טגערפעג טשינ ןבָאה ייז

 ןעגנַאגעג ןוא ןעגנאגעג ןענעז ?םירוחב עניימ, רעבָא ;טגערפעג ןבָאה סָאװ
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 ןוע מ ש

 הלפעה ןופ לגנַארעג ןיא

 רעד ןופ ףיש עטשרע יד ןעמוקעגנָא לארשי ץרא ןייק זיא 1934 ילוי ןיא
 -טפַאשלעזעג ךרוד טריזינַאגרָא ןרָאװעג זיא עכלעוו ,הילע רעקידנעטשטסבלעז
 ,טָאה ?סָאלעװא ףיש עקיזָאד יד ,דנַאלסיױא ןיא ןוא דנַאל ןיא ןרָאטקַאפ עכעל

 א ןוא ןליוּפ ןופ עטסרעמ יד ,ןטַאקיפיטרעס ןָא םילוע 2350 טריפעג ,טנַאקַאב יו

 טרעהעג *סָאלעװע .רעדנעל ערעדנַא ןוא ךיירטסע ,דנַאלשטיײיד ןופ לָאצ עניילק
 זיא'ס .גנוצעזרַאפ ַא טַאהעג טָאה יז רעבָא ,עטכישעג רעד וצ עקַאט ןיוש
 וצ טכַארבעג ןבָאה סָאװ ןרָאטקַאפ יד ףיוא ןלעטשיוצּפָא ךיז קיטכיוו רעבירעד

 ,ןגעוו עלַא ךרוד הילע רעטריזינַאגרָא רעד טָא ןופ בייהנָא םעד

 ,1923 ןיא טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא רעלטיה ןעוו ןָא גָאט םעד ןופ
 ליטש ןענעז סע .ןטייז עלַא ןופ ןדיא ףיוא תורצ יד ןּביוהעגנָא ךיז ןבָאה
 ןגעו טדערעג ךיוה ױזַא קירוצ גנַאל טשינ ָאד ןבָאה סָאװ ןעמיטש יד ןרָאװעג
 ,ץיּפש רעד ןיא טרישרַאמ עכלעוו גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןוא עיטַארקָאמעד
 סָאװ טלעװ עסיורג יד טָא --- קירוצ טָארט ַא טכַאמעג טָאה טלעװ עצנַאג יד

 ,טכַאמ יד ןרעבַארעד ןרעלטיה ןפלָאהעג וליפַא ןוא טקוקעגוצ ךיז םוטש סָאה

 רעלטיה זַא ,ןעזעגסיוארָאפ ןבָאה סָאװ ךס ַא זנוא ןשיווצ ןעוועג ןעד ןענעז

 יד ,לַאפ ןדעי ףיוא -- ?ןטָארסיױא ייז ןוא ןדיא יד ןטכינרַאפ רעטעּפש טעװ

 טשינ ןבָאה ייז זַא ,רקפה זיא טולב רעייז זַא ,ןליפ וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ןיילַא ןדיא
 ךיז ייז ןלעוװ ױזַא יו :עגַארּפ יד חומ ןיא טרעיובעג טָאה סע .רעצישַאב ןייק

 ךיוא זיא ליפעג רעקיזָאד רעד ? ןקידיײיטרַאפ ךיז ייז ןלעװ סָאװ טימ ,ןעװעטַאר

 ןעשעג זיא'ס סָאװ םעד ןופ קילבנָא ןיא : ןליוּפ ןיא ןדיא וצ "ץענערג יד רעבירַאע

 ןיא רעגעלש יד ןופ טנעה יד ןדנובעג ןייז ךָאנ ןלעוו גנַאל יװ ,דנַאלשטייד ןיא
 רעייז ןוא ןדיא ןופ גנובױרַאב יד ןביוהעגנָא עקַאט ךיז טָאה סע ןוא ? ןליױּפ

 ,עשהכולמ ןיא ןעגנומענרעטנוא עכעלטפַאשטריװ ןופ גנולדנַאװרַאפ ,ןגעמרַאפ
 יד ךיוא .וװ .ַא .א קיטישּפ חסונ ןעמָארגָאּפ ,ןטפעשעג *עשירַא; ןופ גנודנירג יד
 ,קילעטשרעטניה ןבילבעג טשינ זיא עינעמור עקידתונכש

 ןרָאװעג זיא ןוא טליפעג סָאד טָאה טקניטסניא-סנבעל רעשידיא רעד

 רעד ןופ ןוא םזינויצ ןופ סקואוו רעד -- ןופרעד אצוי לעוּפ רעד ןוא ,טנַאּפשעג
 ןעמָארטש וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ענעסקַאװרעד ןוא טנגוי .גנוגעווַאב רעשיצולח

 ןוא טליפרעד טָאה דיא רעשיטַאבעלַאב רעד ךיוא .םיצוביק-הרשכה יד ןיא
 ןליוּפ ןיא םזינויצ רעד .תולג ןיא טלַאהנָא ןייק טשינ טָאה רע זַא ,ןעזעגנייא

 ןסקַאװעג זיא ,עגַאל רעקידלפש ַא ןיא ןענופעג 1921 ןיא ךָאנ ךיז טָאה סָאװ

 זיא "ץולחה, רעד ךיוא .ןסַאמ עסיורג ןעמונעגמורַא 1923 ןיא ןיוש טָאה ןוא

 ןסָאלשעגנָא טציא ןענעז ןעייר ענייז ןיא .טעטירַאלוּפָאּפ ןייז ךיוא ןוא ןסקַאוװעג
 ץרא טימ טפנוקוצ ריא טדניברַאפ עכלעוו טננוי עשידיא יד ,םירבח טנזיוט 0
 טביוה םולח רעקירָאיגנַאל ַא ,ןָאילימ לטרעפ ַא ףיוא טצאשעג טרעוו לארשי
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 ןסײרסױרַא ךיז ליוו ןוא ףיוא טייטש קלָאפ סָאד :ןרעװ וצ טכעלקריװרַאפ ןָא

 ,תולג ןופ
 ,ןײלַא ךיז ןופ יו טקנוּפ ןענישרעד ענערַא רעד ףיוא זיא געט ענעי ןיא

 אקווד ןביוהעגנָא ךיז טָאה יז ,"הילע עלַאגעלמוא יד; -- ןפוא ןטושּפ א ףיוא

 ןעװעג הלוע ןענעז 1924 ןיא :הילע רעלַאגעל רעסיורג ַא ןופ ןרָאי יד ןיא
 רעמ ךָאנ ןלעװ 1925 ןיא זַא ,טצַאשעג טָאה'מ ןוא ,ןדיא טנזיוט 22 ךעלצעזעג
 טשינ זיא הילע יד טָא זַא ,רָאלק ןעוועג זיא'ס רעבָא ,דנַאל ןיא ןעמוקניײרַא

 ןַאד טָאה סע ןוא .ןגעו עייג ,ערעדנא ןעניפעג ףרַאד ןעמ זַא ןוא דנגונעג
 רעד; :טרעהעגוצ ךיז טָאה'מ טרָאװ סנעמעװ וצ ,רבח רעסיוועג ַא טגָאזעג

 ןופ טייקידנעטשטסבלעז יד ,ןדיא ןופ הילע עקידנעטשטסכבלעז ַא ןיא רקיע

 ןטַאקיפיטרעס ןָאילימ ַא ןבעג וליפַא רעדנעלגנע יד זנוא ןלָאז .הילע רעזנוא

 לייװ ןייז הלוע טשינ ןָאק סָאװ דיא ןייא ןביילב טעװ סע ביוא ןוא ,רָאי ַא

 םיא רַאפ ןעניפעג ֹוצ טכילפ רעזנוא זיא ,שיגעביולרעד ןייק טשינ טָאה רע
 -עטַאק ןוא ערָאלק ַא ןעוועג זיא סָאד ."דנַאל ןיא ןעגנערב םיא ןוא געװ ַא

 טַאהעג טָאה ןוא ןדיא יד ןופ עגַאל יד ןעזעגנייא טָאה סָאװ ,גנולעטש עשירָאג
 זַא ,םעד ןגעו טדערעג טשינ ןַאד ךָאנ טָאה'מ ,תמא .רעטייוו ףיוא עיזיוו יד
 זַא ןעגנונרָאװ טרעהעג ןיוש טָאה'מ רעבָא ,ןדיא יד ןטָארסױא טעװ רעלטיה
 ןדיא רעטנזױט רעקילדנעצ ןלעװ ,המחלמיטלעוו ַא ןכערכסיוא טעוו'ס ביוא

 ןיא קיטעט ןעוועג ןַאד ןענעז עכלעוו ,לארשי ץרא ןופ םיחילש יד ,ןעמוקמוא

 ןעמָארגָאּפ יד טכַאמעגטימ טייצ רענייז ןבָאה עכלעוו עקינעי יד רקיעב ןוא ,ןליוּפ

 ןסיוטשעג ייז ןוא ןעור טזָאלעג טשינ ייז טָאה ליפעגרָאפ רעייז ,עניַארקוא ןיא

 ,תמא .הנכס רעקידנעמוקנָא רעד ןופ קילבנָא ןיא טעברַא עסיורג ַא ןבױהוצנָא

 ןעוועג טשינ לָאמנייק ךָאנ זיא הילע עסיורג ַאזַא : טרעדנואוועג ךיז ןבָאה ךס ַא

 טריפ סָאװ ףיש רעגיילק ַא טימ ךיז טמענרַאפ ריא ןוא --- עטכישעג רעזנוא ןיא

 !?ןדיא 0

 רַאפ ןענַאטשעג רימ ןענעז הילע ?עלַאגעלמוא , עקיזָאד יד קידנריזינַאגרָא

 "עג ןבָאה רימ ?רעטשרע רעד ןטיירכרוד ךיז טעװ רעװ :עגַארפ רעבראה ַא

 ץנעטסיזקע ןוא טעברַא ןייק ןגרָאזאב טשינ טעװ דנַאל סָאד ביוא זַא ,טסואוו

 ןבָאה רימ רעבָא ;הילע רַאפ גנונפָאה ןייק ָאטשינ זיא ,עקידנעמוקנָא יד רַאפ

 געט יד ןיא ןוליפַא ,דנַאל ןיא ןעמוק עכלעוו םילוע-םיצולח זַא ,טסואוועג ךיוא

 ,.טעברַא ןפַאש ןוא ןייא ךיז ןענדרָא ,ךרוד ךיז ןכערב ,טײקיזָאלסטעברַא ןופ

 ,חוכ ןשיצולח ַא ןבָאה רעבירעד ףרַאד הילע עקיזָאד יד

 טימ ןדנוברַאפ זיא הילע *עלַאגעלמוא, זַא ,רָאלק ןעוועג זנוא זיא סע

 עטגיילרַאפ טימ ןסעזעג טשיג ךיוא ךָאד זיא טכַאמ יד ,ףמַאק ןוא ןשינעלגנַאר

 טיבעג ןפיוא ןרָאװעג ןָאטעגפיוא זיא סָאװ ץלַא זַא ,טסואוועג ןבָאה רימ ,טנעה

 ןליו םעד ןגעק ןרָאװעג טכַאמעג זיא ,טייצ טּפָאקואוו ןיא ןליפַא ,הילע ןופ

 ןיירַא ןענעז עכלעוו ,םילוע טנזיוט טרעדנוה ייווצ יד ,עטמַאַאב עשילגנע יד ןופ

 קרַאטש ייז זיא סָאד ,רַאסימָאק-ךיוה ןעוועג זיא רע ןעוו טייצ רעד ןיא דנַאל ןיא

 ןבױהעגנָא טָאה רעלטיה ןעוו ,"טייהנגעלעג ַא ןעוועג זיא'ס .ןלעפעג טשיִנ
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 "רעד ךיז טָאה גנוניימ שכעלטנפע יד ,ןסױטשוצסױרַא ייז ןוא ןדיא יד ןבױרַאב
 ןלעװ ייז רעבָא .ןייז הלוע טזָאלעג טָאה ןעמ ןוא ,קורד ַא ןעוועג זיא'ס ,טקעוװ

 ,קפס םוש ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה רימ .ץענערג רעסיוועג ַא זיב ןָאט סָאד

 ,הילע "רעכעלצעזעגמוא; רעד ןגעק ףמַאק ַא ןביױהנָא טעוו טכַאמ יד זַא

 סָאװ ,2 רעמונ "סָאלעװ, :לַאפכרוד ןסיורג ַא טַאהעג ךיוא ןבָאה רימ
 ןזיווַאב טשינ טָאה ,"סָאלעװ, רעטשרע רעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא ןרָאפעגּפָא זיא

 עגנַאל-םישדח ךָאנ ןעגנואווצעג ןעוועג זיא ןוא גערב םוצ םילוע יד ןריפרעד וצ
 ַא טַאהעג ןבָאה רימ .עּפָאריײא ןייק ןרעקוצמוא ךיז ןעגנורעדנַאװ ןֹוא ןדייל
 עכלעוו ,הילע יד .ןרָאװעג טריזילַארַאּפ זיא טעברַא עצנַאג יד ןוא לַאפכרוד

 עשידיא ענעדישרַאפ ךרוד טריזינַאגרָא ןעוועג זיא ןוא 1924 ןיא טילבעג טָאה

 ךיז ןופ ןרָאװעג טצענערגַאב זיא ,טקַאטנַאק ןקיטייזנגעק םוש ןייק ןָא ןזיירק
 ןוא ןזיירק יד .19235 ןיא ןרָאװעג טלעטשענּפָא ןצנַאגניא טעמכ זיא ןוא ןיילַא

 לארשי ץרא ןייק ןריפרעבירַא טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה עכלעוו ןטפַאשלעזעג

 ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא טעברַא רעייז --- ?לַאירעטַאמ , ןשיצולח-טשינ םעד

 רעשיצולח רעד רַאפ ,דנַאל ןיא עגַאל רעשימָאנָאקע רעטרעגרערַאפ רעד בילוצ
 2 .מונ סָאלעװ; ןופ טסולרַאפ רעלעיצנַאניפ רעסיורג רעד זיא גנוגעװַאב
 ןעלקיװטנַא וצ טָאטשנָא יז טָאה טייצ רָאי ייווצ ןוא טסַאל עסיורג ַא ןעוועג

 ,םיצולח יד ןשיוװצ .ןדנואוו יד ןלייהרַאפ וצ טרעטַאמעג ךיז ,ןטייקיטעט עיינ

 ןסיײרוצסױרַא ךיז ןליוו רעד ןעוועג זיא ,םירבח-הרשכה יד ןשיוװצ רקיעב ןוא

 טציטשעג רעירפ ןבָאה עכלעוו םזינויצ ןיא ןזיירק עקינעי יד רעבָא ,ןייז הלוע ןוא
 לַאפכרוד םעד בילוצ ןקָארשרעד טציא ךיז ןבָאה ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ךַאז יד

 ,ןטייקירעװש ןייק רַאפ טיירג ןעוועג טשינ ןענעז רימ .קזיה-טלעג םעד ןוא

 ,ןעלפייווצ וצ ןביוהעגנָא ןבָאה עקינייא .טשימעצ זנוא ןבָאה ןעגנורעטש יד ןוא
 ,געו רעד זיא סָאד טשינ :טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא ןוא

 ןבָאה סָאװ (1926) ןעורמוא יד ןכָארבעגסיױא דנַאל ןיא ןענעז ןשיווצניא

 ןעורמוא יד ,טייקכעלקריו עקידלארשי ץרא עצנַאג יד טרעדנעעג ךעלטנירג
 ןבָאה ייז רעבָא ,דנַאל םענופ ןטייקכעלגעמ-סמַאנפיוא יד טצענערגַאב ןבָאה

 טימ ךיז ןענעכער סָאד -- ערערעווש ליפ ַא ,גנוניישרעד ַא ךָאנ טכַאזרוארַאפ

 :טגָאזעג ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ ןעוועג ןענעז סע .טכַאמ רעד ןופ גנוניימ רעד

 -עגוצ ךָאנ ןבָאה ערעדנַא ,זנוא טעטכילפרַאפ ,זנוא טגניווצ טייקכעלקריוו יד
 יד ןוא ,ןדיא יד רַאפ ןבעל ןייז ןייא טלעטש רענלעז רעשילגנע רעד :ןבעג

 רעבַארַא יד ןבעגכָאנ טעװו ןוא ,לָאצּפָא ריא ןעמוקַאב ןלעו טעװ גנוריגער
 יד רַאפ ןקָארשרעד טשינ ךיז ןבָאה םירבח עקיזָאד יד .ןובשח רעזנוא ףיוא

 -רעביא זנוא ןלעוװ עטעדניברַאפ ערעזנוא זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה רָאנ ,ןעורמוא
 ןיילַא ךיא :ןעוועג זיא ןובשח רעד ןוא גנַאג ןעקנַאדעג רעד ,רקפה ףיוא ןזָאל

 ןיב'כ תויה ןוא ,תוחוכ ענעגייא עניימ טימ ןטלַאהנייא ןענָאק טשינ ךיז לעװ

 ךיא זומ ןטעדניברַאפ םעד טָא ןופ קיגנעהּפָא זָאלסגנוגנידַאב ןוא ןדנוברַאפ
 טָאה'מ ןעמעוו וצ רבח רעד .ןעגנורעדָאפ ענייז ןופ עכעלטע ןעמעננָא רעבירעד
 ןבעגכָאנ זנוא ןלעװ רעדנעלגנע יד : טגָאזעג ןַאד טָאה טרעהעגוצ ןטסײממַא ךיז



 599 הלפעה ןופ עיײּפַאּפצ יד ? היל עטפניפ יד

 ײז ןלעװ םינינע-סטייקרעכיז ןוא עיצַאזינַאלַאק ןיא -- ןטיבעג עכעלטע ףיוא

 לָאבמיס ַא זיא סָאװ ןינע ןַא ןיא ןשימ ָאי ךיז ןלעוװ ייז רעבָא ,ןשימ טשינ ךיז

 רעדנעלגנע רעד .,הילע ,דנַאל ןיא ןעמוקניײרַא סָאד זיא סָאד ןוא ,טּכַאמ רעייז ןופ

 ,ץעזעג ןגעק ןקריוו טיבעג ןקיזָאד ןפיוא ןלָאז רימ ןייז םיכסמ טשינ טעוו

 ןכעלרעניא ןַא טריפעג רימ ןבָאה ,1928 ףוס זיב 1927 ףוס ןופ ,רָאי ץנַאג ַא
 ,רעגגעק יד זַא ,ןענַאטַאב וצ טכילפ רעזנוא זיא סע .'ב הילע ןגעוו חוכיוו
 ןרױלרַאפ טשינ רָאה ןייק ףיוא ןבָאה 2 הילע ןגעק ןעוועג ןענעז ייז םגה

 ייז ,ףמַאק ןיא ןייטש וצ טייקטיירג רעייז ,טייקידנעטשטטבלעז עשידיא רעייז
 ןבָאה ייז ןוא ,עיצַאטיס רעטמיטשַאב ַא ןופ הנקסמ עסיוועג א ןגיוצעג ןבָאה
 ףיוא ןענעז גנוגערַאב רעזנוא ןיא ,תמא .ריפסיוא רעייז ןיא תועט ַא סָאהעג
 -יישרעד עשירעגירק יד טָא ןלעפעג ןעוועג טשינ זיא'ס ןעמעוו ,ןשטנעמ ןעוועג
 ,יירעלדניווש ןוא עדנַאבָארטנַאק ,ןטָאט-טלַאוװג ןירעד ןעזעג ןבָאה ערעדנַא ; גנוג

 הילע רעלַאגעלמוא ןַא ןופ טייקידנעוװטיט רעד ןיא טלפייווצעג ןבָאה ערעדנַא
 סָאװ ןטייקכעלגעמ עסיורג יד ןיא טביולגעג ןבָאה ייז לייוו ,ןגעוו עלַא ךרוד
 טימ טבעלעג טָאה'מ ןעװ טייצ ַא ןעועג זיא סָאד ןוא ,לנוא ןטרַאװרעד סע
 ןַא טקעטשעג טָאה םעד ןיא רעֶבָא .הגידמ רעשידיא רעד ןופ גנונפָאה רעד
 "וירא :שרעדנַא ןייז טפרַאדעג טָאה גנונעכערפיוא יד .רעלעפ רעטסנרע
 טעוו'ס ןעו רעטעּפש ןוא ;ןדיא טנזיוט טרעדנוח ךאנ ןגעוו עלַא טימ ןעגנערב
 ,ליפ ױזַא לָאמ ליפ ןעגנערבניירא רימ ןלעװ ,ךלמח ךרד רעד ןענעפעפיוא ךיז

 יד ןופ ּפעלק עטשרע יד ךָאנ ןעמוקעג ךיז וצ לסיבַא ויא דנַאל סָאד ןעוו
 םעד ךָאנ ןעמוקעג ךיז וצ זיא ןליופ ןיא "ץולחח; רעד .ןעוו ןוא ,ןעורמוא
 זַא ,קנַאדעג רעד ןרָאװעג טיינַאב רעדיוו זיא ,2 'מונ *סָאלעװ, ןופ לַאפכרוד
 "הרשכה יד .הילע עשידיא עקידנעטשטסכלעז יד ןצעוװצרַאפ קיסיונ זיא'ס
 ןבָאה ,ןדייל ןוא טעברַא ןיא ןרָאװעג טעװעטרַאהרַאפ ןענעז עכלעוו ,םיצוביק
 עקינעי יד ןעוועג ןענעז ייז .טעברַא רעד ןיא וויטַאיציגיא יד ןעמונעגרעביא
 סעיצוטיטסניא ור"וצ טזָאלעג טשינ ,טרעדָאפעג ןוא טגנַאלרַאפ ןבָאה עכלעוו
 יזַא ןוא ,ןגעה עלַא ךרוד הילע טרעדַאפעג ןבָאה ייז ,ןטייקכעלנעזרעּפ ןוא
 ןיילק א ןעמוקעגנָא זיא דנַאל ןיא .הילע יד ןרָאװעג סיײנַאב 1938 בייהנָא זיא
 -נעטשטסבלעז ַא ןעוועג זיא ףיש עקיזָאד יד ,ןליוּפ ןופ םיצולח 65 טימ לפיש
 ,ןליוּפ ןיא "ץולחה, ןופ וטפיוא רעקיד

 ַא טימ ןעגנַאגעגנָא טעברַא יד זיא 1928 רָאי ןצנַאג ןופ ףיולרַאפ ןיא
 ןגעוו ןכוז ןופ טעברַא ?עשינַאזיטרַאּפ, א ןעוועג זיא סָאד .ָאּפמעט ןעמַאזגנַאל
 ןטכיגרַאפ וצ ןביוהעגנָא טָאה'מ יװ םעדכָאנ ,רָאי עדנע טשרע ,ןעלטימ ןוא
 טָאה ,רעדלעוו יד ןיא טרעדנַאװעג ןבָאה ןדיא ןעוו ,דנאלשטייד ןיא ןדיא יד
 וצ ןביוהעגנָא רימ ןבָאה 1929 ןיא .םעגרַאפ ןסיורג א ןעמונעגנָא סעברַא רעזנוא
 זוא ןיא טציא טשרע ,ןשטנעמ 1400 וליִפֲא ןוא 800 ,300 טימ ןפיש ןקיש
 םישדח 8 יד ןיא .ןטייקכעלגעמ יד ןעוועג ןענעז'ס סיורג יװ ןרָאװעג רָאלק
 רָאי ןצנַאג ןופ ךשמ ןיא ליפיוו ליפוזַא לָאמ 15 ןעוועג הלוע ןענעז 1929 ןופ
 -טכַאמ יד טימ ןעגגודניברַאפ עשיטילָאּפ ןברָאװרעד ךיוא ךיז ןבָאה ריפט ,8
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 ןַא ןעלקיװטנַא ןפלָאהעג זנוא ןבָאה סָאװ ,רעדנעל-רָאפסױרַא יד ןופ ןענַאגרָא

 םעלבָארּפ-טלעג סָאד טזיילעג טעמכ ןבָאה רימ .םענרַאפ ןסיורג ַא ןיא הילע

 ןֶָא ןײלַא םילוע יד ךרוד ןרָאװעג טריסנַאניּפ זיא הילע יד סָאװ םעד טימ

 יד ןוא המחלמ יד ןכָארבעגסיױא זיא ןַאד רעבָא .ףליה רעכעלרעסיוא םוש ןייק

 .ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא הלּפעה
1939 

 רעטלאה יכדרמ

 "תוינאב םיה ידרוי;

 זיא "*וָאכָארָאב ץוביק, .ןלױּפ ןיא םיצוביק יד ןופ הלפעה ןופ געט יד ,8
 גנוטייצ-טנַאו רעד ףיוא טניישרעד גָאט ןדעי .תודוס ןיא טליהרַאפ ןוא טנַאּפשעג
 ערעייז וצ םייהַא ךיז ןרעקוצמוא "ביולרוא,, ןעמוקַאב עכלעוו םירבח ןופ המישר ַא
 -סטעברַא ןלעפ'ס ןעוו טייצ ַא ןיא : טרעדנואוועג ךיז ןעמ טָאה טשרעוצ .ןרעטלע

 -עג ךיז ןעמ טָאה דלַאב רעבָא ? ביולרוא םירבח ןבעג ןעמ לָאז סָאװרַאפ ,טנעה

 גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא טָאה'מ םגה .ךַאז רעד ןופ הביס רעד ןגעוו ן'דוס ןעמונ
 עקיזָאד יד זַא ,טסואוועג ןעמ טָאה ,"ביולרוא;ק םעד טָא ןגעו טדערעג טשינ

 ,לרוגב יכוז יד ןעוועג ןענעז םירבח
 ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא גנורעדנע יד ןקרעמַאב טנעקעג טָאה גיוא ףרױַאש ַא

 טָאה סע רעבָא ,טלַארטשעג ייז ןופ טָאה עכלעוו דיירפ יד ןליפ ןוא םירבח יד
 רעד .ץוביק םעד טקעדַאב טָאה ןקלָאװ רעלעקנוט ַא ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל

 קעװַא ןענעז סע .טנַאקַאבמוא ןעוועג זיא םירבח ענערָאפעגסױרַא יד ןופ לרוג
 ,טרעטיצעג טָאה ץרַאה סָאד .הרושב ןייק ייז ןופ ָאטשינ ןוא --- ןכָאװ ךָאנ ןכָאװ
 עקידנעיירפרעד ַא ןעמוקעגנָא טלָאוװ'ס ןעוו .טגערפעג טשינ טָאה רענייק רעבָא
 טָאה גנומיטש ענעגָאלשרעד ַא .ןבעגעגרעביא ךיילג יז ךָאד ןעמ טלָאװ ,העידי
 ? דנַאל ןופ ןרעיוט יד ייב ןרָאװעג טלגיזרַאפ לרוג רעייז זיא .ץוביק םעד טשרעהַאב

 קחצי רעטכיד רעד : טסואוורעד ךיז ןעמ טָאה ןטנװָא יד ןופ םענייא ןיא
 יד טלגנירעגמורַא םיא ןבָאה רעמיצ-סע ןיא .ץוביק ןיא טמוק ןָאסלענעצַאק
 ,טרָאװ-טסיירט ַא ,דיל ַא ןענעײלרַאפ ייז ןטעבעג םיא ןוא םירבח

 טצעזעגקעװַא ךיז טָאה ,ך"נת ַא ןעמונעגסױרַא שַאט ןייז ןופ טָאה .ק ,י
 -נָא רע טָאה המדקה םוש ןייק ןָא .םילהת םעד טנפעעגפיוא טָאה ןוא שיט םייב
 :ז"ק לטיּפַאק ןופ םיקוסּפ ןענעייל ןביוהעג

 ...םִיָמּו ןֹופצִמ ,בֶרֲעַמְמּו חֶרֶזִמִמ ,םָצְּבִק תֹוצָרֲאַמּו

 ...לֶזרַבּ יִָע יִריִסָא ,תֶוָמְלַצְו ֶׁשֹח יִבְׁשו
 ַעֵדָנ לֶזְרַּביֵחיִרְבּו תֶׁשְֹנ תֹותְלַד רַּׁש יִּכ
 ...םיּבר.םיִמּב הָכאָלְמ יֵׂשֹוע ,תֹוינֲאּב םִיַה יִדְרֹוי



 001 הלפעה ןופ עיײּפַאּפע יד 1 הילע עטפגיפ יד

 .גָנֹומְתִּת הָערְּב םָׁשִּפַנ ,תֹומֹוהְת ּודְרִי ,םִיַמָׁש ּולֲעַי
 ...עֶלַּבְחִּת םֶתְמְכָח לָכְו רֹוּכְשַּכ ּועּונְיו ּונֹוחְי

 .טֶהיֵלֵ ּוׁשֲחָיַו הָמָמְדִל הָרָעְס םֹקָי
 ,"םָצִפָח זֹוחְמ לֶא םֶחְויַו ,ּוקֹּתְׁשִי - יִכ ּוחְמְׂשִּיַ

 ,טלמאזעננייא ייז רעדנעל יד ןופ ןוא)
 ,ברעמ ןופ ןוא חרזמ ןופ
 ... םי ןוֿפ ןוא ןופצ ןוֿפ
 ןטָאש-טיוט ןוא שינרעטצניפ ןיא ןסעזעג ןענעז םָאװ יד
 , ..ןוייא ןופ ןייּפ ןיא טייקעג
 ,ןריט ענרעּפוק יד ןכָארבעצ טָאה רע םוראוו
 ...טקאהעצ ןעלגיר ענרעזייא יד ןוא
 ,םי ןפיוא ןפיש יד ןיא ןרעדינ סָאװ יד
 ...ןרעסַאװ עסיורג ףיוא רחפמ ןעוט סָאוװ יד
 ,ןע'טוהת יד זיב טרעדינעג ,למיח ןזיב ףיורא ןענעז ייז
 ,טסננא ןופ ןעננאגעצ זיא לעז רעייז

 ,רע'רוכש א יוװ ןֿפרָאװעג ןוא טיירדעג ךיז ןבָאה יז
 ...ןרָאװעג טשימעצ זיא המכח עצנאג רעייז ןוא
 ,טייקליטש ןיא םערוטש םעד טליטשעגנייא טָאה רע
 ,ןדניא יד ןענעז ןרָאװעג ןניוושטנא ןוא
 ,םליטשעגנייא ןענעז ייז סָאװ טיירפעג ךיז ןבָאה ייז ןוא
 .(* רעגַאב רעייז ןופ ןטרָאכ םעד וצ טריפעג ייז טָאה רע ןוא

 םיקוסּפ יד ןוא ,גנושטייטרַאפ םוש ןייק ןבעגעגוצ טשינ טָאה רעטכיד רעד

 רעטרעוו עקיזָאד יד זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג ןבָאה םירבח יד ,טקיאוראב ןבָאה

 וצ ןעמוקעגנָא ןענעז םי םעד רעכירא ןענַאּפש סָאװ יד .הרושב עטוג ַא ןענעז

 ! ליצ ןטראגעג רעייז
 ,(1940 ,"םיבתכמ רורצ;)

 הילע ןופ ןברק ַא

 ןַאּפשנירג בקעי

 גערב ןפיוא ןפרָאװעגסױרַא םי רעד טָאה ןשטנעמ ןגנוי ַא ןופ רעּפרעק ַא
 ןק ןופ ,ןַאּפשנירג בקעי רבח ןופ רעפרעק רעד ןעוועג זיא סָאד ,םילג-תב ןיא
 קירוצ ךָאװ ַא טימ זיא רעכלעוו ,(ןליוּפ) שטיווָאנַארַאב ןיא "ריעצה רמושה,
 --- דנַאל ןופ ןגערב יד וצ ןעמוקוצוצ ידכ ,ןירַא םי ןיא ףיש א ןופ ןעגנורּפשעג
 ,ןרָאװעג ןעקנורטרעד זיא ןוא

 סלָא טנַאקַאב ,"ריעצה רמושהע ןופ רבה רעטלא ןַא ןעוװעג זיא רע

 ,גוצעזרעביא סע'שאוהי טול (*
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 טָאה סנטצעל .לילג ןוא ןק ןיא רעריפנָא רעוויטקַא ןוא רָאטקורטסניא-טיוקס

 ןעגנורעדנַאװ עטגַאװעג ךָאנ .געוו ןדעי טימ דנַאל ןיא ןעמוקוצנָא ןסָאלשַאב רע

 ןֶא ןעמוקעגנָא רע זיא ,ןצענערג ןוא רעדנעל ךרוד ןטַאנָאמ ןופ ךשמ ןיא

 ןעגנורּפשעג רע זיא טרָאּפ םייב טרַאה .דנַאל ןופ ןגערב יד וצ ןטנעמוקָאד

 .ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ זיא ןוא --- רעסַאװ ןיא
 א :טיוט ןייז ןופ תוביס יד ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ טשינ ןענעז סע

 סָאד ,דרָאמ רשפא יצ ,זלעפ ַא ןָא טּפַאלקעגנָא ךיז רע טָאה יצ ,קַאטַא-ץרַאה

 (1938 רַאונַאי 6 ,"רבד! ,דוס ַא ןביילב טעוװ ןוא דוס ַא זיא
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 לארשי ץרא ןופ געוו ןיימ ףיוא ךיא .,ןיוו ןיא ןפָארטעג ךיז ןבָאה רימ

 ,לארשי ץרא ןייק געוו ןפיוא -- רע ןוא ,תולג ןיא תוחילש ןיא

 ,רוחב ןגנוי ַא ןעזעג רימ רַאפ ךיא בָאה ןק ןיא ךוזַאב ןטשרע ןיימ תעב

 ַא ןוא "רבדמ ינב; יד ןופ רעריפ ַא ;קיטכיט ןוא וויטקַא ,עיגרענע טימ לופ

 ןייק הלוע זיא רע :טגָאזעג רימ טָאה'מ .םילחנמ יד ןופ רעבעגטַאר ןוא רבח

 ...לייוו ַא ףיוא ןטלַאהרַאפ ָאד ךיז טָאה ןוא לארשי ץרא

 ןריצַאּפש סױרַא רימ ןענעז ,תופיסא ןוא ןכערּפשעג ךָאנ ,טכַאניב טעּפש

 תורצ ענייז ןגעװ טלייצרעד רימ טָאה רע ןוא ןסַאג רעניוו עקיאור יד ןיא

 ,געוו ןפיוא

 רענייש רעד ןיא רע טרַאװ טציא ןוא ,ןצענערג טלגומש ,טרעדנַאװ רע

 ףק ןיא טעברַא רעד ןיא ןָאטעגניירַא ןצנַאגניא רע זיא ןשיווצניא ןוא ,ןיוו

 שטנעמ םעד ןענַאטשרַאפ טשינ בָאה'כ : ןגָאזוצסיױא ןעמעש טשינ ךיז לעוו'כ

 ןרָאװעג טניוטשרעד ךיא ןיב לייוו ַא ףיוא .רימ ןבענ ןעגנַאגעג זיא רעכלעוו

 ןָא ןוא טנעמוקָאד ַא ןָא ןרעדנַאװ םעד טָא ןיא טיײקטגַאװעג רעסיורג רעד ןופ

 ,רוחב םעד טָא ןיא ןליו ןקיטכעמ םעד ןופ טניוטשרעד ,שינעביולרעד ַא

 ?חוכ ַאזַא רערעדנַאװ ןגנוי םוצ ךיז טמענ ןענַאװ ןופ
 -- ןק ןופ לַאז םעד ןיא ןשינעגעגַאב עכעלטע ךָאנ ,געט עכעלטע ךָאנ

 טשטנעבעג םיא בָאה'כ .געוו ןייז ףיוא סױרַא זיא רע .טנגעזעג ךיז רימ ןבָאה

 ןָאטעג הליפת --- ןצרַאה ןיא ןוא

 ,דנַאלנכירג ןופ סורג ַא ןעגנַאגרעד רימ וצ זיא'ס ןוא קעװַא ןענעז געט

 טלָאװעג טָאה בקעי ןכלעוו םי ןופ ןגייווש ןליטש ןופ ןכָאװ קעװַא ןענעז ןַאד

 רעמ זיא רע זַא ,העידי עקידנרעטיצפיוא יד -- םעדכָאנ ןוא ,ןיײגרעבירַא

 ...ָאטשינ

 ,ךיז טקנירט רעכלעוו ןשטנעמ ַא ןופ ןגיוא יד ראפ זא ,תמא זיא'ס ביוא

 -רעביא ןוא ןרָאי ענייז עלַא ץילב ַא ןופ טייקלענש רעד טימ ייברַאפ ןפיול

 ,טלַאהניא טימ לופ ןבעל ןגנוי ַא ןעזעג רעדורב רעזנוא טָאה ןַאד --- ןשינעבעל

 םוצ ןיב טייקנבעגעגרעביא -- טייקנבעגעגרעביא ןוא טפַאשקנעב רערָאלק

 ,..גוציםעטָא ןטצעל
 לַאטרעבליז השמ

 (1938 רַאורבצֿפ ,"ריעצה רמושה;)



 602 הלפעה ןופ טיײּפָאּפע יד ! חילש עטפגיפ יד

 םי ןופ סעילַאװכ יד טימ טלגנַארעג ךיז ןבָאה ײז

 ַא טימ ביבא-לת ןיא לָאטיּפש ןיא קנַארק טציא טגיל ץנאראפ יכדרמ

 ,ךַאװ-לצילַאּפ א םיא ןבענ ןוא ,גנודניצנַא-ןעגנול
 רעד ףױא רעטעברַא ןַא סלַא ןרָאװעג ןעמינעגנַא ותעשב זיא ץנאראפ

 רעהפיח ןיא ןעמוקעגנָא לָאמ ןטשרע םוצ זיא ףיש יד ןעוו ןוא "ןויצ רח, ףיש

 ינײרַא ליוו רע זַא ,ייצילַאּפ רעד ךרוד ןרָאװעג טקיטכעדרַאפ רע זיא ,טרָאּפ

 ןָאטעגנָא םיא ןעמ טָאה ראפרעד ןוא ,שינעבילרעד א ןָא דנאל ןיא ןעמוק

 .טנעה ענייז ףיוא ןטייק

 ןופ טיײרפַאב םיא ןעמ טָאה טרָאּפ רעבינא-לת ןופ ןרָאפ העש ףניפ ךָאנ

 רעסַאװ ןיא ןעגנורּפשעג רבח ַא םענייז טימ ןעמאזוצ ןַאד זיא רע .ןטייק יד

 סעילַאװכ יד ףיוא העש טכָא ךיז ןגָארט ךָאנ .ןעמיווש ןביוהעגנָא טָאה ןוא

 ןרעכיז ןייק וצ טשינ רעבָא ,גערב א וצ ןעמוקוצוצ ןעגנולעג םיא זיא םי םענופ
 לַאפ ַא זיא ןוא הילצרה זיב ןעמוקעגוצ רע זיא תוחוכ עטצעל ענייז טימ ,גערב

 ןעגנַאגרעד רעקידנרעטיצ א רע זיא ןעור העש עכעלטש ךָאנ ,זָאלטכַאמ ןבעגעג

 ,ייט ןסייה ןבעגעג םיא ןעמ טָאה ןטרָאד .ןרוק לא ןופ ןטלעצ עשינַארַא יד וצ

 ,חילצרה ןיא ײצילַאּפ רעד וצ ןבעגעגרעביא םיא ןוא סערדלָאק טימ טקעדעגנייא
 -ליטנַארט ןיא שערַָאמָאגרעה ןיא ןריובעג ,טלַא רָאי 25 ,ץנאראפ יכדרמ

 ,הרשכה ףיוא רָאי 5 םורא ןעוועג זיא ,"יחרזמה לעוּפה; ןופ רבח א ,עינַאװ

 ביבא-לת ןיא טלַאטשנַא-דָאב רעד ןופ טייוו טשינ זיא גָאטימ ךָאנ קיטיירפ
 טריפעגרעביא זיא ןוא ,םענעקנורטרעד א ןופ רעפרעק א ןרָאװעג ןענופעג
 ,ןרָאװעג טריציפיטנעדיא טשינ זיא רעּפרעק רעד .,לָאטיּפש-יהסדה, ןיא ןרָאװעג
 םיא טימ זיא רעכלעוו ,רבח סעצנאראפ ןופ רעּפרעק רעד זיא סָאד זַא ,טלַאה'מ
 ןעקנורטרעד זיא ןוא ?ןויצ רח, ףיש רעד ןופ קיטשרענָאד ןעגנורּפשעג ןעמַאזוצ
 ,םי ןיא ןרָאװעג

 (1938 טסוגױא 7 ,"רבד,)

 יל אומ ש .א

 טליײצרעד ליּפעמ רעכעלטנגוי ַא סָאװ

 טזָאלרַאפ תוצולח ןוא םיצולח רעטרעדנוה ןבָאה גָאטימ ךָאנ קיטנָאמ ,,.
 םוצ טמָארטשעג ןבָאה רענעגעװ ךס ַא .לארשי ץרא ןייק געוו ןפיוא עשרַאװ
 טימ ןבָאה םילוע יד .,סעקזילַאװ ןוא ךעלקעפ טימ ןדָאלעגנָא ,לַאזקָאװ רעגיוו

 "ראמ יד טיײלגַאב ןבָאװ ןשטנעמ רעטנזיוט .ןסָאג יז רעביא טרישרַאמ גנַאזעג

 ןוא "םירמוש, ,הרשכה רעד ןופ םיצולח ,םיבורק ןוא ןרעטלע -- עקידנריש

 ,רעטיײלגַאב טיִמ ןעוועג לופ זיא לָאוקָאװ םורָא ץַאלּפ רעד .רעדניק ךס ,ךס ַא
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 -עגנָא-ןַאב עשיליוּפ יד ןוא טצנַאטעג ןבָאה םיצולח ,טנייוועג ןבָאה סעמַאמ
 ,לַאזוקָאװ םעד ףיוא ןומה ןשיווצ ןפָאלעגמורַא ןענעז עטלעטש

 ,תוצולח ןוא םיצולח עסַאמ רעד טימ טשימעגסיוא ךיז בָאה ךיא ךיוא
 ןופ ןענָאגַאװ יד ןיא טּפוטשעגנײרַא ךעלקעּפ ליפ ערעייז טימ ךיז ןבָאה עכלעוו
 טּפטשעגנײרַא ךימ טָאה ןעמ .טסעירט ןייק עשרַאװ ןופ טרָאפ סָאװ ןַאב רעד

 ..+ךעלקעּפ ןוא קעז עּפוק עסיורג ַא ןשיווצ ןָאגַאװ ןופ לקניוו ןלעקנוט ַא ןיא
 ליפ יד ןשיװצ ןענופעג ךיז בָאה ךיא ןוא טרירעג ךיז טָאה ןַאב יד

 ןופ סױרַא ןיב ךיא ןעוו .לארשי ץרא ןייק ןרָאפ עכלעוו תוצולח ןוא םיצולח

 "רַאפ טימ טקוקעגנָא עלַא רימ ןבָאה ,ךעלקעּפ עּפוק יד ןשיווצ שינעטלעהַאב ןיימ

 ןעמונעגפיוא רימ ןבָאה ייז רעבָא .רעטלע ןגנוי ןיימ בילוצ לעיצעּפס ,גנורעדנואוו

 רימ טימ טָאה'מ .רעטסעוװש ןוא רעדירב יוװ טפַאשביל ןוא טפַאשטניירפ טימ

 רימ ייז ןבָאה ןקילב ערעייז טימ ,טשרָאפעג טשינ ןוא טדערעג טשינ ךס ןייק

 יז יו טרעהעג ךיא בָאה לָאמ עכעלטע .שזַארוק ןבעגעגוצ ןוא טקיטומרעד

 ,רעטכפוו-ץענערג יד ןופ ןטלַאהַאב וצ ךימ ױזַא יו ןטַארַאב ךיז ןשיווצ ךיז ןבָאה

 ;גָאט ןופ ךשמ ןיא גנובעלרעביא רעסיורג רעד ןופ דימ ןעוועג ןיב ךיא
 ןפָאלשעגנייא ןוא לקניוו ןיימ ןיא לקעּפ ַא ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז בָאה ךיא

 ןעגנורּפשעגפיוא ןיב'כ .,לסקַא ןיימ ףיוא טנַאה ַא טליפרעד ךיא בָאה גנולצולּפ
 ,לטנַאמ םענרעדעל ַא ןיא רוחב ַא ןענַאטשעג זיא רימ ןבענ .קערש ןופ טרָא ןופ

 םוק -- טייהרעליטש טגָאזעג רימ וצ רע טָאה -- ...טשינ ךיז קערש --
 ,רימ טימ םוק ןוא ךיז וצ

 טנעקרעד טשינ ןוא ןגיוא יד ןבירעג בָאה'כ ,טשימעצ ןרָאװעג ןיביכ

 ,ךיז ןיפעג'כ ואוו

 רעד רימ טָאה -- ץענערג רעשיכשט רעד ֹוצ ךיז ןרעטנעענרעד רימ --

 ךיז טזומ וד ןוא --- לסקַא ןיימ קידנטעלג ןָאט ןקיאור ַא ןיא טגָאזעג רוחב

 ...רימ טימ םוק ,ןָאגַאװ םעד רעסיוא ןטלַאהַאב

 בָאה רָאדירָאק ןפיוא קידנעײגסױרַא רעבָא ,םערָאװ ןעוועג זיא ןָאגַאװ ןיא
 ןסיורד ןיא .ןזָאלבעג טָאה טניו רעטלַאק ַא .טלעק עטכייפ ַא טליפרעד ךיא

 ...שינרעטסניפ עכעלקערש ַא ..,רעטסניפ ןעוועג זיא

 רעטײלגַאב ןיימ טגערפעג רימ טָאה -- ? רעטייל םעד טָא ןעז וטסנעק --
 רענרעזייא רעסַאנ ןוא רעטלַאק ַא ףיוא טגײלעגפױרַא טנַאה ןיימ טָאה ןוא
 יִצ ,קינַאג רעניילק ַא ןַארַאפ זיא ךַאד ןפיוא ,ןביוא ףױרַא רעטעלק -- עבַאטש

 ,תוחוכ ענייד עלַא טימ רעטערב יד ןיא ןָא ךיז טלַאה ןוא סיוא טרָאד ךיז
 ןיירַא טשינ לַאפ ןוא גיוא ןייק וצ טשינ ךַאמ .קיטנכיזרָאפ ייז ןוא ךיז טיה
 ןעמוקפיורַא ךיא לעװ -- ץענערג יד רעבירַא ןלעװ רימ ןעוו ,ףָאלש ןייק ןיא

 ....ןָאגַאװ ןיא ןעמענקירוצ ךיד ןוא ריד וצ

 ,טייהרעליטש טדערעג רימ וצ טָאה רוחב רעד ןוא טּפַאלקעג טָאה ןַאב יד
 ןרעיוא עניימ וצ ןעגנַאגרעד ןענעז עכלעוו רעטרעוו עטקַאהעגּפָא יד טיול רעבָא
 ,טסנרע רעייז זיא עגַאל יד זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה

 זיא ךַאד רעד .רעטסניפ ןעװעג זיא םורַא ןוא ןפָאלעג זיא ןָאב יד
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 ךימ טָאה סייווש רעטלַאק ַא ...גנוגעװַאב עקיטכיזרָאפ טשינ ןייא ; קידעּפושמ

 רענלעז יד ןלעוװו ןָאגַאװ ןיא ,געווסיוא רעדנא ןייק ָאטשינ זיא'ס רעבָא .טקעדַאב

 ןטענגַאב עגנַאל ערעייז טימ ןכעטש ןלעװ ייז .גנערטש רעייז ןרילָארטנָאק

 ןייגפירַא טשינ ןלָאז ייז יאולח .ךעלקעפ יד ןשיװצ ןוא קנעב יד רעטנוא
 ...ךַאד ןפיוא

 קידנעײגפױרַא רוחב רעד טגערפעג ריִמ טָאה -- ? ךיד ןעמ טפור יו =
 .רעטייל ןפיוא

 ,טייהרעליטש טרעפטנעעג ךיא בָאה -- ...לאומש ---

 רע טָאה -- !לאומש ,זלַאה ןייד ןייא לקיװ ןוא לכיט סָאד טימ םענ --
 ,ןָאגאװ ןיא ןדנואושרַאפ זיא ןוא ןבעגעג טסעפע רימ ,טגָאזעג רימ וצ

 םורַא שינרעטסניפ רעסיורג רעד ןיא ,ןײלַא ךַאד ןפיוא ןבילברַאֿפ ןיביכ

 ןעוועג זיא קענאג רענילק רעד ןוא טגיוו רעקראטש א ןזָאלבעג טָאה סע ,רימ
 ,רעטערב עטלאק יד ןעמונעגמורַא ךיא בָאה טנעה עדייב טימ ,קישטילג ןוא סָאנ

 ןעוועג ריקפמ ךיא בָאה ,טנורגּפָא ןופ דנַאר םייב טייטש סָאװ שטנעמ א יו ןוא
 ,טייקטסוּפ רעקיטכַאנ רעקידתוירזכא רעד ןיא ןיילַא ךיז

 -רַאפ טשיג לָאמנייק בָאה'כ ןוא םותי א ןעוועג ךיא ןיב ןָא זייוודניק ןופ
 ןוא טנלע ןעוועג ךיא ןיב ןרָאי עניימ עלַא .ןבעל ןיימ ןיא סטוג ןייק טכוז

 עקירעביא ןַא ןעוועג רימ רַאפ ןבעל סָאד ןיא לָאמנייא טשינ ןוא קירעגנוה בלַאה

 בעכבירַא לָאז ץלַא זַא ,לָאמ סָאד ןליוו ןיימ ןעוועג זיא קראטש יװ רעבָא ,טסַאל

 א רַאֿפ סָאװ טימ .ןָאגַאװ ןעמערַאװ ןיא ןיירַא קירוצ ןענַאק לָאזכ ןוא לענש
 טָאה ץלַא ,רימ רעטנוא רעטערב עטכייפ יד ןיא ןטלַאהעגנָא ךיז ךיא בָאה חוכ

 םעד רעבירַא זיא סופ ןיימ ןעוו טונימ רעד ןופ טרעדנעעג ןגיוא עניימ ןיא ךיז
 ,לארׂשי ץרא ןייק טריפ סָאװ ןָאגַאװ ןופ לעווש

 ,טָאה סָאװ ,ףייפ ןפרַאש ַא טזָאלעגסױרַא זויטָאמַאקָאל רעד טָאה גנולצולּפ

 "םפיוא ךימ טָאה'ס .שינרעטסניפ יד ןטינשעגכרוד ,שטייב רעקיזיר ַא טימ יו
 ,ןקערש ןופ יירשעג ַא ןסירעגסױרַא ךיז טָאה ליומ ןיימ ןופ ןוא טלסיירטעג
 ןטייוו רעד ןופ ,שינרעטסניפ רעד ןיא טקוקעג ןוא ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא בָאהיכ

 גנוטכיר רעייז ןיא ןפָאלעג זיא ויטַאמָאקָאל רעד .רעטכיל טלקניפעג ןבָאה

 עטכידעג ןטינשעגכרוד טָאה ןאב יד .שער ןסיורג ַא טימ קרַאטש קידנפייפ

 ןבעגעג יז טָאה ףוס םוצ ,לענוט ןקידנקיטש ַא ןפָאלעגכרוד ךיג זיא ,רעדלעוו
 ...ןבילבעג ןייטש זיא ןוא קירוצ סיוטש ןקרַאטש ַא

 ,ןענָאגַאװ עלַא ןטכױלַאב גנולצולּפ טָאה ןענרעטמַאל ןופ טכיל עקרַאטש א

 ,עיצנאטס-ץעגערג רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענעז רימ .ךַאד םעד ךיוא

 ענעפָאלשרַאפ יד ןופ ןעמיטש יד טרענודעג ןבָאה -- ! ט"רדָאדּפ-סדַארּפ --

 ןוא ןרָאּפש ןופ ןעגנַאלק טרעהרעד ךיז ןבָאה'ס !ט"רדָאיּפ-סדָא-ּפ --- רענלעז

 ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז בָאה'כ .ןענָאגַאװ יד םורַא סעבלָאק-ןסקיב ןופ ןּפַאלק
 טימ קידנריר טשינ ןגעלעג ןוא םעטָא םעד ןטלַאהרַאֿפ ,לקענאג םעניילק םעד

 .רבא ןייק
 גָאטרַאפ רימ ןעמ טָאה ןקידנרעטיצ א ןוא טלעק ןופ םענעריױרפרַאפ ַא
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 ןוא ,הירזע טסייה רע) רוחב רעטוג רעד ,ןָאגַָאװ ןעמערַאװ ןיא ןעמונעגניײרַא

 ןעקנירט וצ ייט ןעמערַאװ ןבעגעג רימ טָאה (ץוביק ַא ןיא רבח ַא טציא זיא
 ךיא ןיב טפעשעגסיוא ןוא דימ .סערדלָאק עקיד טימ טקעדעגנייא רימ טָאה
 .ףָאלש ןפיט ַא ןיא ןעקנוזרַאפ

 ןיא ןלַאפעגנײרַא ךיא ןיב ץענערג רעשינעילַאטיא-שיכיירטסע רעד ףיוא
 ןוא ,גָאט ןטימ ןיא ןעמוקעגנָא ןיהַא זיא ןַאב יד ,ײצילַאּפ רעד ןופ טנעה יד

 -ילדנעצ .,ןָאגַאװ ןופ ךַאד ןפיוא שינעטלעהַאב ןייק ןעניפעג טנַאקעג טשינ בָאה'כ
 -עילַאטיא רעד ףיוא ןַאב יד טלגנירעגמורַא ןבָאה ןעמרַאדנַאשז עטנּפָאװַאב רעק

 ,דליב עקיזָאד סָאד קידנעעזוצ טגרָאזַאב ןרָאװעג זיא הירזע ךיוא ,טייז יועשינ

 --- ! ךעלקעּפ יד טימ וצ םיא טקעד ןוא קנַאב רעד רעטנוא םיא טלָאהַאב --
 ןזיב ןעגנַאגרעד זיא םיטש ןייז ןוא שיאערבעה ףיוא ןפורעגסיוא הירזע טָאה

 א ךָאנ רעבָא ,טרעטיצעג ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא ואוו ,ןָאגַאװ ןופ קע ןטייווצ

 ןלעקנוט םעד ןיא טּפוטשרַאפ רימ ןבָאה עכלעוו טנעה עבלעז יד ,לייוו רעצרוק

 טּפעלשעגסױרַא קירוצ רימ ןבָאה ,ךעלקעּפ יד ןוא סעזילַאװ יד ןשיווצ לקניוו

 ךעלקעּפ יד ןיא ןכָאטשעג ןויּפש ערעייז טימ ןבָאה רענלעז יד ; שינעלייא ןיא

 ןופ רענייא : ךוזרַאפ רעטצעל רעד ןרָאװעג טכַאמעג זיא ןַאד ...טכוזעג ןוא
 ןכרוד טזָאלענּפָארַא ךימ טָאה ןּוא לקיניישט ַא ןבעגעג רימ טָאה םירוחב יד

 רעד ףיוא רעסַאװ טימ ןליפנָא םיא לָאז ךיא ,ןענַאטשעג ןיב'כ ואוו רעטסנעפ
 זיא לָארטנָאק רעד ואוו ,ןָאגַאװ ןטייוצ ַא ןיא ןרעקמוא ךיז ןוא עיצנַאטס
 ,רענלעז ַא טּפַאכעג רימ טָאה טיפ יד קידנזָאלּפָארַא רעבָא ...רעבירַא ןיוש

 ענעדנוצעגנָא טימ טקוקעגנָא רימ טָאה ,ןָאגַאװ םייב ןענַאטשעג זיא רעכלעוו
 ןעמונרַאפ ךיז טָאה רעכלעוו ,ריציפָא םוצ ןבעגעגרעביא רימ טָאה ןוא ןגיוא

 ...ןָאנַאװ ןיא ןטנעמוקָאד יד ןרילָארטנָאק ןטימ

 .ריציּפָא רעד ןפורעגסיוא רימ ֹוצ טָאה -- !טרָאּפסַאּפ ---

 ךס ַא ,ליטש ןעוועג זיא ןָאגַאװ ןיא -- ...!1 טרָאּפסַאּפ ןייז זיא ואוו ---

 ...תונמחר טימ טקוקעג רימ ףיוא ןבָאה
 ,ךיציפָא םייב ןטעבעג ךיז טָאה ,ןגָאז וצ סעּפע טכוזרַאפ טָאה הירזע

 ַא ןיא ןריפוצּפָא רימ רענלעז יד ןופ םענייא טלעפַאב טָאה רע ; טסיזמוא רעבָא

 ...ץַאלּפ ןדמעופ ןפיוא טייז

 ַא טימ ןכָארבעגסױא ןיב ןוא ןשרעהַאב טנָאקעג טשינ ךיז בָאה ךיא
 ןיימ ךיז טָאה יצ .ןכָארבעצ ןצנַאגניא ןעוועג ךעלרעניא ןיב'כ .ןייוועג ןרעטיב
 רימ ייז ןלעװ יצ ?ךיור ַא יו ןדנואוושרַאפ ןוא טּפעװעגסיױא עקַאט גנונפָאה

 ןייק ןעמוקנָא ןזָאל טשינ רימ ןוא ,ןלױּפ ןיא ןבעל-תולד םוצ ןועקמוא עקַאט

 סָאװ ,ןַאב רעד ףיוא טקוקעג ךיא בָאה ןגיוא עטקנעברַאפ טימ !?לארשי ץרא
 ןיימ ןוא ,דנַאל ןטמיורטעגסיוא ןופ גנוטכיר רעד ןיא רימ ןופ ךיז טרעטייוורעד

 טרָא ןופ ןבעגעג סיר ַא ךיז ךיא בָאה גנולצולּפ .ןברָאטשעגּפָא רימ זיא ץרַאה

 רימ ןבָאה טנעה ךס ַא רעבָא ,ןענָאגַאװ עדנפיול יד ןגָאיכָאנ ןביוהעגנַא ןוא

 ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג רעטסניפ רימ זיא'ס ,ןטלַאהרַאט ןוא טּפַאכעג

 ("םידליל רבדמ)
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 טעברַא רעד ןפ קידנעמוק ,טנַאנרַאפ

 א טױרטרַאפ רבח א רימ טָאה ,טעבױַא רעד ןופ קידנעמוק ,טכַאנרַאפ
 ,ןבעגעג ןסיוו וצ ךיוא רימ טָאה רע .,ןייז הלוע רימ ןלעוװ ןכיג ןיא רָאג זַא ,דוס

 ןקרעמַאב טשינ לָאז רענייק ,םייהַא ןרָאפּפָא טייהרעליטש ןגרָאמ ףרַאד ךיא זַא

 ,ךַאז רעד ןופ גלָאפרעד רעד קיגנעהּפָא זיא םעד ןיא לייוו ,קעװַא רָאפ ךיא זַא
 בָאה ןיילַא ךיא .ןענייוו רעדָא ןעיירפ ךיז לָאזכ יצ ,טסואוועג טשינ בָאה ךיא
 ,עטייווצ סָאד טשינ ןוא עטשרע סָאד טשינ ,ןָאט טנַאקעג טשינ

 "טימ ענעדישרַאפ ןעמוקַאב ןטָאדידנַאק-הלּפעה עלַא ןבָאה טנוװַא םענעי

 רעד ןגעוו -- רעטייווצ א ,רעטילימ םוצ ךיז ןלעטש ןגעוו --- רעגייא : ןעגנולייט
 ,גנודנירגַאב ַא ןָא ביולרוא ןעמוקַאב טָאה -- רעטירד א ,טייקנארק סרעטומ

 טשינ ףרַאד ןעמ רעבָא ,ליצ ןייא ןבָאה עלַא רימ זא ,ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא
 ,םעד ןגעוו ןדער טשינ ןוא ןגערפ

 עינידג ןייק רָאפ ךיא זַא ,טנָאזעג ךיא בָאה ץוביק ןיא םירבח עניימ
 ,שיפ ןעגנַאפ ןעגרעל וצ ךיז הרשכה ףיוא

 ןעמעוו טימ ,םירבח טימ ןענעגעזעג וצ ךיז ױזַא ןעוועג סָאד זיא רעווש יו

 אקווד ,טציא ןוא ,רעיורט ןוא דיירפ ןיא ,ןעמַאזוצ ןעוועג ןרָאי עגנַאל ןיביכ

 ,שרעדנַא ןעמ ןָאק יצ רעבָא !דוס ןיימ ןטלַאהַאברַאפ ייז ןופ ךיא ףרַאד ,טציא
 ? שרעדנַא ןעמ געמ יצ

 ןגרָאמ, :עמַארגעלעט ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה ןגרָאמירפ ןקיטכיל ַא ןיא
 ענעדישרַאפ קידילרעד ,כַאז יז קַאּפ ךיא ."עשראװ ןיא ןייז ךיא ףרַאד

 ןטימ ךיוא ,דוס םעד טשינ טסייוו רעשיק ןוא טלעטשראפ זיא ץלַא ןוא --- םינינע

 עטסטנעַאנ עניימ טזָאלעג טשינ בָאה'כ {םייה רעד ןיא ךיז ךיא ןגעזעג ןטַאט

 ןליפעג עניימ ןרעדליש וצ ךעלגעמ ןעד זיא .ןאב רעד וצ ןטײלגַאב וצ רימ
 ?ןטונימ עקינעי יד ןיא

 ןופ ךיז רעטייורעד ךיא ןוא ,ויטָאמָאקָאל ןופ ףייפ א ,עיצנַאטס' זאב יד

 ןגרָאמ רעד סָאװ קידנסיװ טשינ ,דנַאלמיײה םוצ געוו ןפיוא טָאטש"םייח ןיימ
 !ליִצ םוצ ןעמוקנָא לעוופ :גנונפָאה רעד טימ בעל ךיא .ןעגנערב טצעוװ

 ןדיא זַא ,ןסייוו ייז .ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז דנַאל ןקע עלַא ןופ םיצולח
 ןעמרוטש סױרַא ןענעז ייז ןוא ,לארשי ץרא יו געווטיוא רעדנַא ןייק טשינ ןבָאה
 ןַארַאפ זיא'ס ואווע לייוו ,ןרָאװעג ןסָאלשרַאֿפ ייז רַאפ ןענעז עכלעוו ןרעיוט יד

 ןעד זיא ."שפנ תריסמ ןַארַאפ זיא טרָאד ,טײקיזַאלגעװסיױא ןופ ליפעג סָאד

 ? געווסיוא רעדנא ןַא ןַארַאפ

 .דיירפ רעזנוא ןעוועג ןַאד זיא סיורג יו ןוא ,ןֿפָארטעג ךיז ןנָאה רימ

 ןבָאה טנעה ןוא רעליימ ערעזנוא ןופ ןכָארבעגסױא טָאה גנאזעג סָאד ןעוו ןוא
 ןענעז רימ זַא ,טליפרעד רימ ןבָאה -- ערעדנַא יד טימ ענייא ןטכַאלפעג ךיז
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 טלַארטשַאב טכיל ַא .."יבלב וקילדה שא !ילע ,ילע ,הרוה ,, .חוכ רעקרַאטש ןייא
 ּפָאק רעד ןוא ץנַאט רעד טרעקַאלּפ .רעכעה ץלַא ךיז טבייה ןוא ,ןעמעלַא זנוא
 ...געט רעװָאסָאלק עטשרע יד ןיא יו שממ :ןגָאז ערעטלע יד ,ךיז טיירדרַאפ

 רעבָא ,"רעשטנאפ/ ַא טסייה'ס סָאװ טסואוועג טשינ ךָאנ רימ ןבָאה ןַאד
 בילוצ לייוו ,טכַאנ ןוא גָאט ןטלָאשעג סָאד רימ ןבָאה ,ןעשעג זיא סָאד ןעוו

 ,טכַאנייב לָאמנייא זיב .שדוח ןצנַאג ַא ןטלַאהרַאפ טזומעג ךיז רימ ןבָאה םעד

 טייג'מ .טרָא ןופ טרירעג ךיז רימ ןבָאה ,טכַאנ רעקידעיינש רעקיטכיל ַא ןיא
 סיורג .,ױזַא טוג זיא'ס רעבָא ,טשינ טסייוו רענייק --- ?ןיהואוו .ןַאב רעד וצ

 .ץענערג רעד ףיוא לָארטנָאק יד .ליצ םוצ טרעטנעענרעד סָאװ עזייר יד זיא

 זיא טפַאשדנַאל יד .ןסובָאטױא טימ ןוא ןַאב רעד טימ רעטייוו ןרָאפ רימ ןוא
 געו רעד ןוא ,רעדלעו טימ גרעב סטכער ןופ ,םי רעד סקניל ןופ ,לופטכַארּפ

 סיוועג ,רָאלק ריא רַאפ זיא ץלַא ןוא טנייש ןוז יד .גנַאלש ַא יװ ךיז טלגנעלש

 זיא טָא ןוא .ןעמַאװצ ,רעדירב ,ןעמ טרָאפ ױזַא ןוא ...דוס רעזנוא ךיוא
 | .ףיש ןוא םי ,גערב רעד

 (1940 ,"םיבתכמ רורצ;)

 ןוירוג-ןב .ד

 הילע רַאפ ףמַאק רעוויסנעּפָא

 ןסימָארּפמָאק ףיוא ,ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא ןייג ןעמ זומ ןסימָארּפמָאק ףיוא ...

 "יא יד ןיא ךיוא ;ןעגנואיצַאב עכעלרעקלעפנשיווצ יד ןיא ןייג ךיוא ןעמ זומ
 זיא טקנוּפ ןייא ; ןסימָארּפמָאק קיטיונ ןענעז קלָאפ ַא ןופ ןעגנואיצַאב עכעלרענ
 -ָארּפמָאק םוש ןייק ןייז לח טשינ טולָאסבַא טציא ןעק םיא ייב סָאװ ,ןַארַאפ רעבָא

 ןריטוקסיד ןענעק רימ ,לארשי ץרא ןייק הילע עשידיא יד : יא סָאד ןוא ,סימ
 טשינ רעבָא --- ןייז טשינ לָאז סע חטש ַארַאפ סָאװ ףיוא הרשּפ רעדעווטעי ןגעוו
 רעד ןיא עגַאל רעד ןופ קילבנָא ןיא .הילע ןופ ןגַארפ יד ןיא הרשּפ ַא ןגעוו

 -רַאפ ענייז ןוא רעלטיה סָאװ ,תורזג-סגנוטָארטױא יד ןופ קילבנָא ןיא ,טלעוו

 ןייא ןַא לארשי ץרא ןיא רימ ןבָאה --- ןגָארטעגסױרַא זנוא ףיוא ןבָאה עטעדניב
 -ָאגעטַאק ןוא ןטגנידַאבמוא ,ןקידנעגנירד ,ןקידנענערב ַא ,ףרַאדַאב ןקיצנייא ןוא
 ,טיילעגניי עשידיא רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ הילע עקידלַאב ַא : ףרַאדַאב ןשיר
 ! בירק ןמזבו הלגעב ,דלַאב ,טציא ןיוש רָאנ ,תורוד ןופ ךשמב טשינ

 גנוריגער רעד ןבעגעג ןסיוווצ רימ ןבָאה דנַאלשטיײיד ןיא םָארגַאּפ ןכָאנ דלַאב
 ,דימו ףכית ,ןעמענוצניירַא טיירג זיא לארשי ץרא זַא ,קלָאפ ןשילגנע םעד ןוא
 ןלעװ רימ ביוא ,ןדיא טנזיוט טרעדנוה עכעלטע ךָאנ ןוא ,ןדיא טנזיוט טרעדנוה

 רעשילגנע רעד ןופ ןוא קלָאפ ןשידיא ןופ ףליה עלעיסנַאניפ עסיורג ַא ןעמוקַאב

 עסיורג ַא -- םזינויצ טסייה העש רעקיטציא רעד ןיא .גנוריגער רענַאקירעמַא ןוא
 טציא ןעק םזינויצ רעדנַא ןַא :רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ הילע ןַא ,הילע-ןסַאמ
 -גָאט רעד ןופ ןעמענּפָארַא ןלעװ ןדיא יד ייס ,םייוג יד ייס .ןריטסיזקע טשינ
 רעסיורג ַא טימ טנַאה ןיא טנַאה טשינ טייג רעכלעוו ,םזינויצ ןדעי גנונדרָא



 : ןףיי ה רעד ןיא ,ךעלדנע
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 טעװ ,ןעמוקייב רע טעװ ,ןפמעק טציא םעד ראפ טעװ םזינויצ רעד ביוא ; הילע

 !ןגיז ךיוא טעװ רע : ביולג ךיא ןוא ןריטסיזקע רעטייוו רע

 ןצ רָאנ טשינ ןוא ,המחלמ רעיינ ַא וצ זנוא ןטכילטױַאפ ןשינשעשעג יד ..,

 ,טייקיצייג -המחלמ ןופ קלָאפ א טשינ ןענעז רימ  ןילַא רעטרעוו ןופ המחלמ ַא

 רָאפ טמוק סָאװ סָאד רעבָא .ןעיוב וצ ןוא ןפָאש וצ רעגַאב טימ לופ ןענעז רימ

 "ףעביא בייחמ זנוא זיא ,דנַאלגנע ןיא ןוא דנַאל ןיא זנוא ייב ,טלעוו רעד ףיוא
 ןַא וצ ,טריפעג ןרָאי טגיז ןבָאה רימ ןכלעוװ ,ףמַאק ןוויסנעפעד םענופ ןייגוצ

 ףותמ ךעלגעמ טייוו יו ,לארשי ץרא ןייק הילע-ןסָאמ ַא רַאפ ףמַאק ןויסנעּפָא

 -- ךעלגעממוא זיא סָאד ביוא רעבָא ,גנוקידנעטשרַאפ רעשינַארַא-שידיא ַא

 = ,םעד ןָא ךיוא
 ,(1938 רעבמעצעד 12 ,ייתסגכ;)

 ליּפעמ רעטנַאקַאבמוא רעד

 ןופ רעּפרעק םעד םי םענופ טּפעלשעגסױרַא ןבָאה טיילרעשיפ עשיבַארַא
 ןופ חסונ םעד טיול ,"ןשטנעמ ןסיוועג ַא ןופ רעּפרעק ַא;) ליּפעמ ןטנַאקַאבמוא
 העידי יד ךיז טָאה ץילב ַא ןופ טייקלענש רעד טימ .,(גנודלעמ-ליצילָאּפ רעד

 ,ןרָאװעג טרעטיצעגפיוא זיא בושי רעצנַאג רעד ןוא דנַאל ןרעביא טיײרּפשרַאפ
 רעד ,טפעשעג ןייז טכַאמרַאפ רעמערק רעד טָאה ,ןביוא ןופ לעפַאב םוש ןייק ןָא
 ערעדנַא ןוא סָאניק ,רעזייה-עפַאק יד ןליפַא ןוא ,טעברַא ןייז טזָאלרַאפ רעטעברַא
 ,ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענעז רעצעלּפ-סגנולייוורַאפ

 ,לָאטיּפש םייב ןסָאג עקימורַא יד ןיא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה ןשטנעמ ןסָאמ
 -ימיטנעדיא ןוא גנוכוורעטנוא םשל ןרָאװעג טכַארבעג זיא רעפרעק רעד ואוו
 םעד ןבענ טייקליטש רעקירעיורט ןיא ןעגנַאגעגיײברַאפ ןענעז רעטנזיוט ,עיצַאק
 גאגעגייברַאפ זיא ןעמ ,דובּכ ןטצעל םעד ליּפעמ םעד ןבעגוצּפָא רעּפרעק ןטלַאק

 םעד ןגעוו ,זיורבפיוא ןוא ןייוועג םענעטלַאהעגנייא ןפיט טימ ,טכַארטעג ןוא ןעג
 ןגעוו ,ןעגנורעדנַאװ ענייז ןופ ףוס םעד טכיירגרעד טָאה רעכלעוו ןטנַאקַאבמוא
 ,םימי יד ףיוא ןעשזדנַאלב עכלעוו םיליּפעמ ערעדנא רעטנזיוט

 יד ףיוא זיולב .ןענעקרעד וצ ןעוועג טשינ זיא ןטנַאקַאבמוא ןופ םינּפ סָאד
 -רָאפ יװ טקנוּפ ןריורפרַאפ ,ליורג ןופ קורדסיוא ןַא ןעז טנעקעג ןעמ טָאה ןּפיל
 ןעגנַאגעגײברַאפ ןענעז סָאװ עלַא יד ןעמונעגכרוד טָאה טלעק ַא .טולב טרעווילג
 ןיימ סָאד זיא רשפא :טגערפעג ןײלַא ךיז טָאה רענייא רעדעי .רעּפרעק םעד
 5 ? רבח ַא ,דידי א ,בורק א רעדָא ,רעדורב

 ?ליפעמ רעטנַאקַאבמוא ,וטסיב רעוו

 ,(1939 ,י"רקובה;)
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 רע ג ר ע ב .ה

 ...ןפיש ןעמיוש

 ןייק ןוא גערב ןייק ָאטשינ זיא ייז רַאפ ןוא ,םי ןטימ ןיא ןעמיווש ןפיש
 ,ןעמייה ערעייז ןופ עטלצרָאװעגסיױא ,רערעדנַאװ עשידיא ייז ןיא ןוא ,תילכת
 ןוא ןעיורפ ,רענעמ טימ ןע'מי יד ףיוא ןעמיווש ןפיש .טרָאּפ רעייז ןופ ןבירטרַאפ
 ןופ ןרָאי עטסעב יד ךיז רעטניה ןיוש ןבָאה עכלעוו םינקז ייז ןשיווצ -- רעדניק
 יד ףיוא ןעמיווש ןפיש .ךעלרעדניק עקשטיגנוי טימ סעמַאמ ןוא ,ןבעל רעייז

 רעטניה ןוא .הסיסג ןוא ןטיײהקנַאוק ,טשרוד ,רעגנוה טשרעה טרָאד ןוא ןע'מי
 ןבָאה עכלעוו ןפיש יד טימ קידנבױהנָא ,תולג רָאי טנזיוט ייווצ ןופ ןדייל --- ייז
 הדוהי רעטרעבַארעד רעד ןופ ךעלדיימ ןוא םירוחב טרעדנוה ריפ יד טריפעג
 ענעמַאלטנַא ןטיש יד טימ ,ןייּפ ןוא דנַאש ןופ ןבעל ַא וצ טפַאשנעגנַאפעג ןיא

 טנגענַאב טרָאּפ-סטַאמײה רעד ןעמעוו ,ןפיש עקיטציא יד זיב ןוא עינַאּפש ןופ
 ,םי ןקיד'תועשר ןיא קירוצ סיוא ייז טייּפש ןוא ןעיירעסיש טימ

 ןאעקַא ןשידניא ןיא ,ןַאעקַָא ןשיטנַאלטַא ןיא .ןע'מי יד ףיוא ןעמיווש ןפיש

 ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ --- ןענעז שזַאגַאב רעייז ןוא ,םי ןשיטַאירדַא ןיא ןוא
 -וצ רעייז טימ רעכיז ןעוועג ןטכענרעייא -- ןטכענ טשרע ךָאנ ןענעז עכלעוו
 ןבָאה עכלעוו ןוא ,טפַאשלעזעג רעד ןיא עיציזָאּפ ןוא טעברַא רעייז טימ ,טפנוק
 -לטימ ןפיוא ןעמיווש ןפיש ןוא .ןדיא ןענעז ייז סָאװ סָאד : ןכערברַאפ ןייא זיולב
 רעייז ףיוא ןכערברַאפ-בָאגוצ ןייא ךָאנ ןבָאה ןרישזַאסַאּפ ערעייז ןוא םי ןשידנעל
 :עירעּפמיא רעשיטירב רעד ןופ גָאזצ םעד ןיא טביולגעג ןבָאה ייז : ןסיוועג
 ,דסח טימ טשינ ןוא דנַאלמייה רעייא ןיא םוא ךיז ריא טרעק טכער טימ

 ,(1929 לירּפַא 5 ,"רבד;)

 ךאבעלראק לאירזע

 ..,1ק72 םיה לע

 -ערב טכיל יד ,םישובלמ עקיד'בוט-םוי .שיט רעטיירגעג ַא .םירומש ליל
 ןצנַאלג ךעלעגיוא עשרעדניק .ץרַאה סנשטנעמ םעד חמשמ זיא ןייוו רעד ,ןענ

 ,ןעגניז עלַא רימ
 סיוועג ןעייטש ייז .קפס םוש ןייק ןָא רעכיז ןעעז ייז .ןרעה זנוא ןפרַאד ייז

 ,ךעלסעג ערעזנוא ןיא רָאפ טמוק'ס סָאװ ןעעז ןגיוא ערעייז ןוא קעד םעד ףיוא

 טקידנעעג זנוא ייב ןעמ טָאה טציא זַא ,ךעלטייד ןעעז יז .ןלַאטרַאװק ערעזנוא ןיא

 ַא טימ ,םיהַא קידנעייג 1 רעדניק ןוא סעטָאט ,ךעלרָאּפ ןעעז יז .בירעמ ןענוװַאד
 ןרעװ טציא זַא ,ןליפ ןוא ןעעז יז .ךעלרעייפ ,םַאזגנַאל ,טָארט םענעטסַאמעג
 ןוא .רעקינייוװ ץלַא ןרעוו ןליבָאמָאטיױא יד ; רעצעלּפ ןוא קרעמ ,ןסָאג יד קידייל

 ךיוא ןעעז ייז זַא ,סיוא טזייוו ,רדס םייב רימ ןציז טציא זַא ,רָאפ ךיז ןלעטש ייז



 011 הלפעה ןופ עייפַאּפצ יד 1 הילט עטפניפ יד

 לייוו ַא ףיוא ןייא ןטלַאה ייז ביוא ןוא ,רעטטנעפ יד ךרוד ןצנַאלג סָאװ רעטכיל יד
 ,גנַאזעג רעזנוא ךיוא ייז ןרעה ןַאד ,םַאזקרעמפיוא וצ ךיז ןרעה ןוא םעטָא םעד
 -גוא ןופ גנַאלקּפָא םעד רעדנַאנַאפ טגָארט לטניוװ טכייל ַא ,ליטש זיא טכַאנ יד

 ןופ ייז ןענעז טייוו יו ,ןעמעלַא ךָאנ ,לייוו .רעכיז זנוא ןרעה ייז .ןעמיטש ערעז
 ןופ ףוס םייב ןרעקנַא ייז .רעקינייו ךָאנ רשפא ןוא, רעטעמָאליק ןייא ? זנוא
 .רעמ טשינ ,רעטעמָאליק ַא ,קָאד

 זָאל ךיא .טשינ ןעק ךיא ןוא ?לוכייו יתיי ןיפכד לכע ...ןביֹוהנָא ליוו ךיא

 ןעייטש ןטגַאיצילַאּפ --- 1 יתיי --- ןיפכד לכ .ןרעה טשינ לָאז'מ ,םיטש ןיימ ּפָארַא
 . ..ןגָאװ טשינ ןלָאז ,ןעמוק טשינ ןלָאז ייז ןטיה ןוא

 "ףעדנוה ,רעקילדנעצ ,עלַאגעלמוא ,םיליּפעמ !עטייוו --- עטנעָאנ רעדירב
 ירפ רעד ןיא טנייה ןענעז עכלעוו עלַא ריא --- ענעטָארטעג ,עט'פדורעג ,רעט

 ןייגפיורא ,ןייטשפיוא ליו ךיא -- דנַאל רעזנוא ןופ ןגערב יד וצ ןעמוקעגנָא

 יירשעג ַא טימ ןעיירש ןוא םיטש רעכיוה ַא טימ ךייא וצ ןפורסיוא ןוא ךַאד ןפיוא
 רעד ,טרַאװ ץרַאה רעזנוא !טמוק ! יתיי ןיפכד לכ : ןטלעװו ןרעטיצפיוא לָאז סָאװ

 ! ןָא ךיז טראּפש ,ךיז טצעז ,טמוק --- טיירג ךיוא זיא לוטש רעד ,טיירגעג זיא שיט
 ףךיא ,למַאטש ךיא ,עשטּפעש ךיא ...טשינ יירש ךיא ,טשינ ףור ךיא רעבָא

 ,טנַאיצילַאּפ רעד זיא ךייא ןוא רימ ןשיווצ לייוו ,למרומ

 סָאװ טימ .רע טגערפ ? הנתשנ המ ,ףיוא ךיז טקעוװ שיט ןיימ ייב דניק סָאד
 יד זיא קיד'הנושמ יװ !טכענ עלַא ןופ שרעדנַא טכַאנ עלעקנוט יד טָא זיא
 יד טימ ןעשעג זיא סָאװ .רָאי עקיזָאד סָאד ,רוד רעקיזָאד רעד ,טלעוו עקיזָאד
 "ַאב וצ ךעלגעממוא טושּפ זיא'ס עכלעוו ,ןדייל יד ןקוקוצ ןענעק ייז זַא ,ןשטנעמ
 סנטסַאק-ןטיוט יד ןיא ךעלרעדניק עטראצ ןוא םירבח ןופ ןדייל יד -- ןביירש
 ? םי ןפיוא ןעמיווש סָאװ

 "רַאפ טרָאד זיא רע יװ דניק ַאזַא .רעפטנע ןַא טגנַאלרַאפ דניק סָאד ןוא
 ,טעּפילכ ,טרָאד טנייוו רע יוװ דניק ַאזַא .טרָאּפ ןיא ,קָאד ןופ קע ןיא ,טרַאּפש
 ןופ שרעדנַא רימ ןענעז סָאװ טימ ? הנתשנ המ :טיירש ןוא טנָאמ ,טקידלושַאב
 ?הנתשנ המ ? ןשינעפעשַאב ערעדנַא ןופ ,ןשטנעמ ערעדנַא

 טָאה'מ ןעמעוו טכענק .ןעוועג רימ ןענעז טכענק ,דניק ןיימ ,ונייה םידבע
 "עג םחרמ טשינ ךיז טָאה רענייק ןוא ,תויח עדליוו ןופ רענייצ יד ןיא ןפרָאװעג
 ,ןסױטשעגסױרַא ייז ןבָאה רעדנעל יד לייוו ,םי ןטימ ןיא ןרעדנַאװ ןפיש .ןעוו

 ןפיש .גערב ןייק ךיז רַאפ טשינ ןבָאה ייז לייוו ,ןע'מי יד ףיוא ןרעדנַאװ ןפיש
 טנַאװ ענרעזייא ןַא ,טנַאװ ַא זיא ייז םורַא רעסַאוװ סָאד ןוא םי ןטימ ןיא ןרעדנַאװ
 .טײקמַאזיורג ןופ

 יד ,ייו ןוא טייהקנַארק ,טשרוד ןוא רעגנוה טשרעה ןּפיל יד ףיוא ןוא
 -ייה ערעייז ןופ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא ןגרָאמירפ ןקיטכיל ַא ןיא ןענעז ןשטנעמ
 טריפעג ייז ןעמ טָאה זײװנסַאמ ,טביורעגקעװַא ןרָאװעג זיא ןגעמרַאפ רעייז ,ןעמ
 יד ןוא ןטניה ןופ טעכָאפעג טָאה דרעווש יד .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא
 ייז טָאה ןַאריט רעקיד'תוירזכא רעד ןוא ,סעציילפ ערעייז ןסימשעג טָאה שטייב
 יז ןעמ טָאה טרָאד ןופ ןוא ,טעברא רערעווש טימ טרעטַאמעג ןוא טטַאלקשרַאפ
 ןוא .גרעב ןוא ןצענערג וצ טכַארבעג ייז ןוא ןענַאגאו"יפ ןיא ןפרָאװעגניײרַא
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 -רַאפ ַא וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ייז זיב ,טרעדנַאװעג ןוא טעשזדנַאלבעג ןבָאה ייז
 ןכָארבעצ ַא טימ געוו ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז ןבָאה ןוא טָאטש-טרָאּפ רענעפרָאװ
 ןיא ,גנַאלנכָאװ קידנרעדנַאװ ,ןפָאלש םוצ ץַאלּפ א ןָא ,טפַאשגנע ןיא ,לפיש

 ,ןשטנעמ ןופ ךעלברעש ,ןשינרעגלַאװ ןוא ןדייל ןיא ,סרעטיוועג ןוא סמערוטש

 ,דנַאל טקנעבעגסיוא רעייז ןופ ןגערב יד וצ ןעמוקעגנָא ןענעז ייז זיב --- זיב
 יז ואוו ,טעדנעוועג טַאהעג טשינ ךיז ןבָאה ןשטנעמ עקיזָאד יד ןעמעוו וצ

 ףיוא ןטױטשעגנָא טשינ ךיז ייז ןבָאה ץעגרע ןיא -- ןעוועג ןבָאה טשינ ןלָאז
 אלו ןיד אל .ץעזעג ןגעק טריפעגפיוא ייז יבגל ךיז טָאה רענייא רעדעי ,ץעזעג

 ,ץעזעג סָאד טליפרעד רעדיוװ ייז ןבָאה ,דנַאל ןקילייה ןיא ,ףוס לכ ףוס ,ָאד ,ןייד

 ָאד ,רקפה ןופ טלעװ יד ךיז טקידנע ָאד .ןייד ַא ןוא ןיד ַא ןַארַאפ זיא ָאד

 ,גנונדרָא טשרעה
 ,ןשטנעמ עקיזָאד יד ןּפַאכ וצ טלעפַאב סָאװ ,ץעזעג סָאד ןוא גנונדרָא יד

 -קירוצ טייהרעקידעבצל ייז טָאה גנונדרָא יד טָא ... ךעלרעדניק ןוא םינקז ערעייז
 ...ןייֹרַא םי ןיא טרעדיילשעג

 ןּפָארט ַא ,סנּפָארט עטלייצעג ּפָא ןסיג ןוא תוסוכ ערעזנוא ןייא ןגיוב רימ
 בילוצ ; םיא ןלייצרעד רימ ןוא ? סָאװרַאפ :טגערפ דניק סָאד .הכמ רעדעי רַאפ
 ןופ ןדייל יד בילוצ ,ץנַאג טשינ החמש רעזנוא זיא םירצמ יד ןופ רעצ םעד

 יד :טשינ טייטשרַאפ דניק סָאד .דיירפ רעזנוא רימ ןצענערגַאב םיאנוש ערעזנוא
 רעייז טנידרַאפ ךָאד ןבָאה ייז ןוא ןשטנעמ עטכעלש ןעוועג ךָאד ןענעז םירצמ
 ןיא ןעקנורטעג ךיז ןבָאה םירצמ יד ןעוו : םיא ןרעלקרעד רימ ןוא ? ףָארטש
 אוה ךורב שודקח ייז טָאה ,ןעגניז ןביוהנָא טלָאװעג םיכאלמ יד ןבָאה ,ףוס םי

 ריא ןוא םי ןיא ךיז ןעקנירט ןשינעפעשַאב עניימ :טגָאזעג ןוא ןסירעגרעביא
 !ןשטנעמ עקידעבעל ,ןשטנעמ ךָאד ןענעז ייז ?טגניז

 ןיילק ַא זיא רע .טיײטשרַאפ רע ,לּפעק ןטימ וצ טלקָאש דניק סָאד ןוא

 ,סיורג זיא רע -- רעטסינימ:-עינָאלָאק רעד ןוא ,רע טיײטשרַאפ ךָאד ןוא ,עלעגניי
 ...טשינ טײטשרַאפ ןוא ,ןסקַאוװרעד

 ןטקירדרעד ַא טימ -- ךישממ רימ ןענעז עמיטש רעקירעדינ ַא טימ ןוא
 ןטימ ךיז טלגנַאר הלוח ַא ואוו בוטש ַא ןיא טשרעה סָאװ ןָאט ַאזַא טקנוּפ ,ןָאט

 טלָאװ ,םיתמ טרעדנוה ןביז יד טימ ןורא רעד ,ףיש יד יװ טקנוּפ .תומה ךאלמ

 ,רעמיצ ןקיטייז ַא ןיא ןגעלעג

 רעד ןענעז ייז .ייז ףיוא גנוטײדנָא ןַא זיא ץלַא זַא ,זנוא ךיז טכוד סע ןוא
 םיה לעו תוכמ רשע וקל םירצמב/, :זנוא טגָאז'מ .ןעקנַאדעג ערעזנוא ןופ ןרעק
 סָאװ ץלַא ,סע זיא ױזַא זַא ,ךעלרעּפנײשַאב רימ ןליפ טָא ןוא ,?תוכמ םישימח וקל
 ייז טָאה'מ ןעוו ,ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא ,ןטרָאד טכַאמעגכרוד ןבָאה ייז
 טשינרָאג זיא -- טעברַא-ןפַאלקש רערעווש טימ טרעטַאמעג ייז ןוא טקינײּפעג
 ,ָאד ןדייל ייז סָאװ םירוסי עקיטסייג ןוא עכעלרעּפרעק יד טימ ךיילגרַאפ ןיא

 ,םי ןפיוא ,דנַאלמייה רעייז ןופ גערב ןפיוא ,טכַאנ עקיטנייה

 ייווצ ןעמוקַאב ייז ןבָאה םי ןפיוא; זַא וצ טיג ןוא רערעדנַא ןַא טמוק ןַאד
 ָאד .טכערעג זיא רע ךיוא : רעדיוװ ןליפ רימ ןוא --- "תוכמ קיצפופ ןוא טרעדנוה
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 זיא ,טרָאד ןגָארקעג ןבָאה ייז סָאװ תורצ יד ןופ םיילפכ לפכ ןגָארקעג ייז ןבָאה
 קיד'תוירזכא רעמ לָאמ טנזיוט זיא .רעסערג לָאמ ןביז גנושיוטנַא יד רעבירעד
 ,דנַאלמיײה ןופ ןגערב יד ןופ ייז ןביירטרַאפ סָאד

 ,(1939 לירּפַא 9 ,"הפוצה?)

 "ימיסא ,

 : לעיציפָא ,1989 לירּפַא רעטג2

 רעד ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ הירסיק ןבענ זיא ירפ רעד ןיא ןטכענ

 ןרישזַאסַאּפ טרעדנוה ייווצ עריא טימ ףיש יד ,"ימיסא, ףיש ייז ייצילָאפ-ןגערב
 ,המיח ןייק ןרָאװעג טכַארבעג זיא
 ,לירּפא רעטס8

 קיטנוז ןרָאװעג טכארבעג ןיא םיליּפעמ 160 טימ ףיש-לגעז עשיכירג ַא

 ,רעכערב-סעילַאװכ םעד ייב טרעקנַא ףיש יד .דנַאל ןופ ןגערב יד וצ טכַאנייב
 ,"ימיסאפ ףיש רעד ןבענ
 ,לירּפַא רעוטרפ

 "רעבירַא ןטכענ ןענעז *אירטסענוק-אישזדאנאפ, ןופ םיליּפעמ 162 יד
 רעד בילוצ ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאד ."ימיסא; ףיש רעד ףיוא ןרָאװעג טריפעג
 רעקידנטערטרַאפלעטש רעד .ףיש רעד ףיוא עגַאל רערַאטינַאס רעכעלרעפעג
 טָאה ,(ןרָאװעג טריטסערַא זיא ןאטיּפַאק רעד) "ימיסא;ק ףיש; רעד ןופ ןַאטיּפָאק
 ןרישזַאסַאּפ ןריפרעבירַא ןופ עיצקא רעכעלצעזעגמוא רעד טלעטשעגנגעג ךיז
 ,ךעלטרָאװטנַארַאפ ויא רע רעכלעוו רַאֿפ ףיש רעד ףיוא טרָא רעדנַא ןַא ןופ

 ,ןָאטעגּפָא סריא טָאה יײצילָאּפ יד רעבָא

 עטּפעשעגסיױא ףיש רעד ףיוא ןרָאװעג טריפעגרעכבירַא ןענעז םיליפעמ יד

 ,עקגַארק ןוא

 "רךַאפ גָאט וצ גָאט ןופ זַא ,ןרָאװעג טנַאקַאב זיא "ימיסא, ףיש רעד ףיוא
 ַא ָאד ןיא סע .עימעדיּפע ןַא רַאפ ארומ טָאה'מ ןוא ןשלח ןופ ןלַאֿפ יד ךיז ןרעמ

 "יגער יד רעבָא ,ןיילק זיא גראוונסע ןופ סָאּפאז רעד ךיוא ,רעסַאװ ןיא לגנַאמ
 ,עגָאל רעד בילוצ ליפוצ טשינ ךיז ןגרָאז עטמַאאב-סגנור

 ןגעג טרעטיברַאפ ןענעז עלַא .טגרָאזאב קראטש זיא הפיח עשידיא סָאד
 טשינ ךיז טגרָאז ןוא ןשטנעמ רעטרעדנוה טרַאּפשױראפ טלַאה סָאװ גנוריגער רעד
 "רַאפ עלענימירק רַאפ טוט גנוריגער עדעי לפיוו ליפ ױזַא ףיוא וליפַא ייז זגעוו
 ןיא ךָאנ ייז טלַאה יז רָאנ ,ןסע טימ סיוא טשינ ייז יז טלַאה רָאנ טשינ .רעכערב
 וצ ןשטנעמ עקנַארק רעבירַא טריפ יז ןוא ןעגנוגנידאב ערַאטינאס טכעלקערש
 .עטנוזעג יד

 ,לירּפַא רעמרפ
 ,ןײרַא םי ןטייוו ןיא גערב ןופ ןרָאװעג טקישעגקירוצ זיא "ימיסא, ףיש יד
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 ?רקפה ןבעל רעיײז זיא
 ןופ ןענורטנַא ןענעז סָאװ ,יד רעביא ךיז ןעוועקעדזיא ןוא ןעשטומ סָאד

 ,ןסיוועג עכעלשטנעמ סָאד ןוא ץרַאה סָאד ןעמרוטשפיוא זומ םוניהיג ןשיצַאנ

 ךיז ןבָאה סָאװ יד .ןעיירעסיש טימ ןעמ טנעגעגַאב םיטילּפ עכעלקילגמוא
 ןיא ןײרַא ןעמ טרעדיילש ,ןצענערג-ןופצ יד ייב עטלפייווצרַאפ ןגָאלשרעד

 רעטסדנימ רעד ןָא הפיח ןופ ןפַאה ןיא ןעמ טלַאהרַאפ ןפיש .רַאפעג ןופ רעטארק
 ןיא רעביא ןעמ טרירעפסנַארט עטפַאלשרַאפ ןוא עקנַארק .עדנזייר יד רַאפ גרָאז
 ,גנולדנַאהַאב רערַאטינַאס ןוא רעשיניצידעמ םוש ַא ןָא עטנוזעג ןופ ףיש רעד

 ןענעז ייז ביוא ןוא ?ןשטנעמ רעטרעדנוה רַאפעג ןיא ןלעטש ןעמ געמ יצ
 סעמרוט ןיא טלדנַאװרַאפ ןרָאװעג ןענעז ןפיש יד ןעמעוו רַאפ -- "רעכערברַאפ;
 טשינ זיא טנוזעג רעייז רַאפ גרָאז יד ןוא רקפה ןבעל רעייז רעבָא זיא יצ ---
 ?טכילפ סמענייק

 יז ןוא ןפיש ענױזַא ןטלַאהרַאפ ןעמ געמ דנַאל ןופ ןצעזעג יד טול ,תמא
 יד זיא ןלַאפ יד טָא ןיא ךיוא רעבָא ,עדנזייר יד רַאפ תוסיפת ןיא ןעלדנַאוװרַאפ
 ,סעמרוט יד רַאפ טגרָאז ןעמ יו טקנוּפ ןרישזַאסַאּפ יד רַאפ ןגרָאז וצ טכילפ

 רעייז רַאפ ןגרָאז ןוא ןלייה ,ןזיּפשַאב וצ ייז ביוחמ זיא גנוריגער יד
 ףיוא טגיל -- עקנַארק ייז ןשיווצ ךיז ןעניפעג רעמָאט ןוא .דנַאטשוצ ןשינעיגיה
 ביוא ןוא ,ןלָאטיּפש עקיטרָא ןיא ןרירעפסנַארט וצ ייז טכילפ עשידירוי ַא ריא

 -סערַא ךָאנ ןטרָאד ןעגנערבניײרַא טשינ ןעמ רָאט -- טלופרַאפ זיא עמרוט יד
 ןיא ןליפַא טפַאשגנע רעד וצ ץענערג עכעלצעזעג ַא ןַארַאפ זיא'ס לייוו ,ןטנַאט

 לָאז סָאװרַאפ --- "רעכערברַאפ, ןענעז רעלגָאװ עקיזָאד יד ביוא ןוא ,הסיפת רעד
 ?רעכערברַאפ עלענימירק ןגעק טּפשמ ןופ רעברַאה טּפשמ רעייז ןייז

 -ַאּפ יד ןרירעפסנַארט ןופ גנולדנַאה עקידנעיירש-למיה עמַאזיורג יד ןוא
 עקנַארק עכעלרעפעג ייז ןשיווצ -- ?וירעטפינאק עיגאנאפ/, ףיש ןפיוא ןרישזַאס
 זיא יצ ?ןָאטעג סע ןעמ טָאה ץעזעג ןרעסָאװ ןופ ךמס ןפיוא --- ?ימיסא; וצ --
 ? טסואוועג טשינ סע ןבָאה רימ ןוא דנַאל ןיא ץעזעג ַאזַא ָאד

 ןוא דרעוװש ןופ ענענורטנַא יד וצ גנואיצַאב רעקיד'תועשר ןימ ַאזַא ןגעוו
 םוש ןייק ןיא געט עלופטסגנַא עקיזָאד יד ןיא טרעהעג טשינ רימ ןבָאה ריקליוו
 טשרעה'ס ואוו ,םישזער ןרַאטילַאטָאט ןופ רעדנעל יד ןיא ץוח ַא טרָאּפ רעדנַא
 ,ןעמעלַא ןטכילפרַאפ סָאװ ןצעזעג ָאד ןענעז לארשי ץרא ןיא .ץעזעג ןייק טשינ
 ,גנוריגער רעד ןופ ןענַאגרָא-ריפסיוא יד ןטָאלשעגנייא

 ,(1939 לירּפא 20 ,"רבד)
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 ןָאסקילג השמ

 טולב רעזוא טימ ?ןפ יא טלעװ עצנַאג יד

 ןענעז סָאװ תורצ עשידיא יד טימ ןרָאפ ןוא םי ןטימ ןיא ןפיש ןעמיווש ..,
 ןֵא וצ טנורגּפָא ַא ןוא םי א וצ םי א טפור סע .םי רעד יו ףיט ןוא טיורג ךיוא
 טשינ ןליװ ייז ןוא טלעװ רעד ןופ ןרעיוא יד רעבָא ןענעז ביוט -- טנורגּפָא

 ,יירשעג רעזנוא ןעמשנסיוא

 טגָאלקעג טָאה קלָאפ ןשילגנע ןופ רעטכיד רעטיורג ַא ןעוו ,ןטייצ ןעוועג
 { ןייּפ רעזנוא ףיוא

 ,בוטזע ןיז םקופ רעד .טסענ א טגָאמרַאפ טקופ רעד
 ,רורג ןייז זיולב לארשי --- םייח ןייז שטנעמ רעד

 -- רימ ןוא ;ןגרָאז ערעגיטכיוו ,ערעדנא קלאפ עשילגנע סָאד טָאה טציא

 םוש ןייק .תוברוח יד ןשיווצ עווָאס א ןופ רעמָאי רעד יו ןיא ןייוועג רעזנוא
 ןייז וצ .רעקלעפ עלַא ןופ קלָאפ ןטלייוװרעדסיוא םענופ עטכישעג רעד ןיא סעיינ

 .קע ןייק ָאטשיג ןיא ןדייל ןוא ןייּפ

 בורח זיאס ןעװו ,ךרע ןַא רָאי קיצטופ ןוא טרעדנוה ריפ טימ קירוצ
 ,עּפָארייא ברעמ ןיא טסייג-סגנופַאש ןשידיא ןופ רעטנעצ רעסיורג רעד ןרָאוװעג

 הריזג ַא בילוצ ןגרָאמירֿפ םענייש א ןיא ןבָאה ןדיא טגזיוט טרעדנוה יירד ןוא

 ,ןעגנורעדנַאװ ןופ ןרָאצ רעכעלרעדיוש א ךיז טָאה ,עינַאּפש ןזָאלראפ ןענאריט ןופ
 יד ,שטלנַאװרַאֿפ ןסַאמ עסיורג ףיוא ןסָאגענסױא טולפ ןוא רעגנוה ,תוסיפת
 יד ןופ םירוסי יד ןגעוו םיטרפ ןלייצרעד ןענַאק ןטייצ ענעי ןופ רעקירָאטסיה

 מע ןוא רעגנוה ,טולב ןגעװ :המשנ יד ןרעטיצפיוא ןכַאמ סָאװ ,דרפס ילוג
 ןעמ טָאה ָאד .ייז ןופ רעטנזיוט רעקילדנעצ טפארבשגמוא ןבָאה סָאװ ,סעימעד

 ןבָאה ,גערב ןפיוא ןייגוצּפױרַא ,עימעדיּפע ןַא ראפ ארומ סיוא ,טרעווראפ ייז

 "עגסיוא ,םימי ענעדישראפ ףיוא גנַאל םישדח ןעקנַאלבמורא טזומעג ךיז ייז

 יז וצ ךיז ןבָאה עכלעװ ,ןענאטיפאקסטיש יד ןופ ריקליו ןפיוא טרעפיל
 ָאד ןסטוג לסיב עטצעל סָאד ןעמונעגוצ ליז ייב ןוא ןפַאלקש ווא יז ןגיוצאב

 ןכערבעצ וצ ידכ ,טשרוד ןוא רעננוה טימ טקינײּפשג געט עצנאג יי ןעמ טָאה

 "ביל ףעד ןופ לגילפ יד רעטנוא ייז ןעמענוצניירא ןוא תוגשקע עשידיא רעייז
 גינעק םעד ןופ טכענק סלַא ןרָאװעג טרעלקרעד ייז ןענעז ָאד { הנומא-טפַאש

 טָאה ייז ןופ רעדעי ןוא ,ביור ןטימ טלייטשצ ךיז ןבָאה סָאװ ,תוררש יד ןופ ןוא
  ןלעפעג ןטסרעממא םיא ןענעז סָאװ ,ןעיורפ יד ןוא רענעמ יד ןבילקעגסיוא ךיז
 ףיוא ייז טקישעגקעװַא ןוא רעדניק ערעייז טביורעגקעװַא ייז ייב ןעמ טָאה ָאד

 רעד ןוא ,טסייג ןשילױטַאק ןיא יח ןטיטרעד וצ ידכ ,ןעלזניא שעטייוו ,עטייוו
 ליפ ןבָאה ,גנודיישעצ ןופ טייצ יד ןעמוקעג ויא'ס ןעוו :וצ סיִג רעקירָאטסיה
 ןיא ייז טימ ןעמאזוצ ןעגנורּפשעגנײרַא ןוא רעדניק ערעייז טּפַאכעגנָא סרעטופמ
 ןפיוא ןברָאטשעג ןענעז רעדניק שכעלקילגמוא יד ןופ ליפ .,ןטנורגּפָא-םי יד
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 ןבילוצ ,רעכערברַאפ רַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא סָאװ ,לזניא םענעפרָאװרַאפ

 ןעגנַאלש יד רַאפ ןייּפש סלַא טנידעג ןבָאה ןוא טאמילק ןטכעלש

 :ךיז טגָאלק רעטכיד רעקידרעטעּפש ַא ןוא

 ,רָאנ ןָאק'ס רעוו ןוא ל"ו סע רעוו טולב שידיא טסיגרַאפ סע

 ...רענָאמ ןיק ןיא ָאטשינ ,רעפָארטש ןייק זיא ַאטשינ

 ןרעטלע יד ןופ ןדייל יד ?טלָאמעד טניז ןטייצ יד טרעדנעעג ךיז ןבָאה
 רעייז ןוא גנונפָאה רעייז ךיוא רעבָא ,רעדניק יד וצ השוריב רעבירַא ןענעז
 ,ןביולג

 ,(1929 לירּפַא 21 ,"ץראה,)

 רע ג רע ב .ה

 הפיח ןיא קיײרטש רעד

 סעיצַארטסנָאמעד וצ טשינ ןפיול סע ןוא ןקיירטש ךָאנ טשינ ןעקנעב טע

 טכַאמרַאפ ,טעברַא רעייז ןסירעגרעביא ןטכענ ןבָאה עכלעוו ,הפיח ןופ ןדיא יד
 ןצעזוצרָאפ טגַאזטנַא ךיז ןבָאה ןוא ,ןעָארויב ןוא ןטַאטשרַאװ ,ןטפעשעג ערעייז

 ןבָאה ןעורמוא רָאי יירד ןופ ךשמ ןיא .ןבעל ןכעלגעט-גָאט רעייז ןופ רדס םעד
 טרירטסנָאמעד ןבָאה ייז ,ןשרעהַאב וצ ךיז ױזַא יו טסואוועג הפיח ןופ ןדיא יד

 יד ןיא ןסָאגעג ךיז טָאה טולב שידיא ןעוו ןקיירטש ןייק טרעלקרעד טשינ ןוא

 רעד ןיא ייס זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג טָאה דיא רעדעװטעי ןעוו ןוא ,ןסָאג
 יד דצמ ץוש ןדנגונעג ןייק טשינ רע טָאה גנובעגמוא רעד ןיא ייס ןוא טָאטש
 טלופרעביא םירוסיה סוכ רעד ןיוש זיא לָאמ סָאד ,ןפורַאב וצרעד ןענעז עכלעוו

 םעד ץרַאה ןייז ןיא ןקיטשרעד רעמ טנָאקעג טשינ טָאה רענייק ןוא ,ןרָאװעג
 ,גנורעטיברַאפ יד ןוא קיטייוו

 ;קלָאפ עשילגנע סָאד ןגָאז זנוא לָאז ,גנוריגער-טַאדנַאמ יד ןגָאז זנוא לָאז

 דנַאל ןייא טלעוו רעד ףיוא ָאד זיא סע ? םי ןפיוא טקישעג םיטילּפ יד טָאה רעוו

 ךיוא רעבָא .,דנַאלשטײד-יצַאנ זיא סָאד -- ןשטנעמ טימ גהונ ױזַא ךיז זיא סָאװ
 ןופ רָאי ףניפ ךָאנ ןדָאטעמ עכלעזַא וצ ןעגנאגרעד זיא םישזער רעשטייד רעד

 ,"ןרָאװעג עגושמ ןצנַאגניא ןענעז ייז; ןעוו ןַאד רָאנ ןוא ,טפַאשרעה-ליורג רעייז

 -שילגנע רַאפ טפַאשלעזעג רעד ןופ רעציזרָאפ רעד טגָאזעג תודע טָאה'ס יו טיול

 ,טמַא ןייז ןופ טרינַאיסימעד םעד בילוצ טָאה רעכלעוו ,גנורעטנענרעד רעשטייד

 רעד ןיא טסקַאװ גנוריגער רעשטייד רעד ןופ םישעמ יד טָא בילוצ עקַאט ןוא
 ץיּפש ןיא ,גנורעטיברַאפ ןופ טנָארּפ רעד רעקרַאטש ץלַא טרעוו ןוא טלעוו

 ןעמ ןָאק .עירעּפמיא עשילגנע יד ןלעטש וצ ךיז העדב טָאה סע ןכלעוו ןופ

 רעד ןיא ןוא ,תועשר רעד טָא ןגעק דנַאטשרעדיװ םענופ שארב ןייטש ןעד
 טעװ גנוריגער עטריזיליוויצ עכלעוו ? טירט-סופ עריא ןיא ןייג טייצ רעבלעז

 .ןעגנורעדנַאװ עגנַאלנכָאװ ְךָאנ ,לָאמ ןטייווצ םוצ ,ןיירַא םי ןיא ןביירט קירוצ
 ךיז ןוא גנוטַאטשסיױא רעקירעהעג ןָא ,םיטילּפ עקנַארק ןוא עטרעגנוהרַאפ



 011 הלפעה ןופ עײמַאּפש יד ; הילע עטפניפ יד

 ןטייקכעלגעמ ייז רַאפ ןַארַאפ ןענעז'ס יצ ןעניפעגוצסיוא ןגרָאז טשינ טּפיוהרעביא
 ןופ ,ןרעלקפיוא קלָאפ עשילגנע סָאד זנוא לָאז ?דנַאל רעדנַא ןַא ןיא ןדנַאל וצ

 אזא ,לארשי ץרא ףיוא הנוממ ןענעז עכלעוו יד וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ
 ןשילגנע ןופ ןעמָאנ ןיא ןַאטעג ךָאד טרשוו ץלַא סָאד ? חועשר ןוא טייקנברָאדרַאפ

 רעד ןיא ןרעוװ ןבירשראפ ןלעװ ןטָאט עלַא יד ָאטנָאק סנעמעװו ףיוא ,קלָאפ

 דובכ רעד טשינ ןרָאװעג ןסירעגרעטנורַא טציא זיא הפיח ןיא ,טלעװ רעטיירב
 ןוא בושי ןשידיא ןופ דובכ רעד טשינ ךיוא ןוא ,םיליּפעמ עטקינייפעג יד ןופ

 ערעייז ןעוועטַאר וצ ןענָאק ייז סָאװ ץלַא ןָאטעג ןבָאה עכלעוו ,קלָאפ ןשידיא ןופ

 !זנֹוא ףיוא טשינ טלַאּפ עדנַאש יד ,רעדירב

 םוצ עטסטנעָאנ יד ןעװעג טציא ןיא יז לייו ,טקיירטשעג טָאה הפיח
 רעצנַאג רעד ןקיירטש וצ טיירג ןעוועג זיא הפיח טימ ןעמַאזוצ רעבָא ,ןברק
 ,קלָאפ עטײרּפשעצ עצנַאג סָאד טרעטיברַאפ ןיא םיא טימ ןוא ,בושי רעשידיא

 (19239 לירּפא 24 ,"רבד;)

 לא ינד .ׂש

 שינרעטסניפ רעד ןיא רעטכיל

 שרעייז ןופ ןגאזטנַא ךיז ןלעװ ייז זַא ,ןדלָאמעג ןנָאה עטמאאב-סגנוריגעד;

 ןיא לפיש ןיילק א ןיא ןשטנעמ ןקיש וצ ןעגניווצ ייז טעוו'מ ביוא סנטסָאּפ

 -ליורג יד וצ ךיז קידנקוקוצ טנייועג ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ ,ןיירַא םי ןסיורג

 ךיז ןענעכייצ ,טסואװַאב יוװ ,עטמַאַאב יד ,קינָארכ יד טעדלעמ -- ?סענעצס

 רערעקירעדינ ַא ןופ ןשטנעמ, יבגל טרפב ,ןליפעג-תונמחר טימ סיוא טשינ

 קעוװ ַא ךיז טָאה םרָאפינוא רעד רעטנוא .טנייוועג ייז ןבָאה לָאמ סָאד ,"הגרדמ
 "קערש רעד .ןשטנעמטימ ערעיײז ןופ ןדיל יד ןצ ליפעגטימ רעד ןָאטעג
 ןוא סרעטעמָאליק ךס ַא ףיוא טרעהעג ךיז טָאה סָאװ ,םיליּפעמ יד ןופ יירשעג

 ןסירעגסױרַא ךיוא טָאה ,רעניואוונייא רעהפיח יד ןּפָאלש טזָאלעג טשיג סטָאה

 .רעצרעה עשילגנע עטלַאק יד ןופ ןרערט

 ײללברַאפ ןבָאה למרכה רדה ןופ ןסָאג יד ןיא : טנעיילעג רימ ןבָאה ךָאנ ןוא

 רַאפ טקעּפסער סלַא ןעלטיה ערעייז ןעמונעגפָאדַא רענלעז עשילגנע עקידנעייג

 ןבָאה דנַאפַארַאס ןיא ; רוביצ ןשידיא ןטעדנואווראפ ןופ טסעטָארּפ ןעמוטש םעד

 ןופ טנגעג רעד ןיא :עטקינײּפעג יד רַאפ גרַאװנסע טכַארבעג ןטנַאיצילָאּפ

 טָאה ,םיליּפעמ ריפ ןיירַא כוטש ןיא ךיז וצ ןעמונעג רעכַארַא ןַא טָאה דודשא

 גנוטכיר רעד ןיא טקישעגקעוװַא ייז טָאה ןוא ןסע וצ ןוא ןעקנירט וצ ןבעגעג ייז

 ,ןשטנעמ םורַא ךָאנ ןעייג דלַאװ ןיא ,בושי ןשידיא ַא ןופ

 :רענלעז עשילגנע יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןרערט יד ןעזעג טשינ ןבָאה רימ

 ןדיא יד ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאיצילָאּפ יד ןופ ןצפיז סָאד טרעהעג טשינ ןבָאה רימ

 יד טּפַאכעגפױא טשינ ןבָאה רימ :ןכַאז ערעדנַא ןוא גרַאװנסע ןגָארטעגוצ

 ףעקיזָאד רעד -- םיטילּפ ריפ יד וצ רעבארַא םעד ןופ ןפורסיוא-טפַאשטניירפ
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 רעייז ךיז טקעלּפטנַא סָאװ ןגעמרַאפ רעכעלשטנעמ ַא ,ןגעמרַאפ רעקיצרַאה
 רימ ביוא .ןורכז רעזנוא ןיא ףיט ןביילברַאפ טעװ רע ,גָאט-וצ-טנייה ןטלעז
 ,ץעזעג ןופ ןעמָאנ ןיא ןשטנעמ ןטיוט עכלעוו רעקנעה יד ןסעגרַאפ וליפַא ןלעוו

 -דרָאמ ןוא ןטעוועדליװעצ ןשיבַארַא םעד ןסעגרַאפ ךיוא ןלעװ רימ ביוא
 רעבַארַא םעד ,טנייועג טָאה רעכלעוו טנַאיצילַאּפ םעד -- בר-ברע ןקיטשרוד

 ןייז ןופ טָאה רעכלעו רענלעז םעד ןוא ןעוועג םיחרוא סינכמ טָאה רעכלעוו

 טזעינ לָאמניײק רימ ןלעוו יײז -- רעדירב ערעזנוא לקיטש ַא ןבעגעגּפָא ןסיב
 ןשילגנע םעד ןופ רעטערטרַאפ יד רשפא ייז ןענעז ,ןעמעלַא ץָארט .ןסעגרַאּפ

 .ערעדנַא יד טשינ ןוא ,עטלייצעג יד ,ייז .קלָאּפ ןשיבַארַא ןוא

 (1939 לירּפַא 28 ,"הפוצה;)

 ןיױוה-טנַאטנעזערפער ןשיטירב ןיא

 1939 לירּפַא רעט6

 ןביולרעד ןדייל עכעלקערש ערעייז בילוצ ןעמ טעװ יצ :רעקייב ?עָאנ
 טָאה ןעמ יוװ םעדכָאנ גערב ןקידלארשי ץרא םוצ ךיז ןרעקוצקירוצ םיטילּפ יד
 ?דנַאל ןיא ןעמוקוצניירַא טביולרעד טשינ טשרעוצ ייז

 ןענַאװ ןופ ןטרָאּפ יד וצ קירוצ ןרעו טקישעג ןלעװ ייז :דלַאנַאדקַאמ

 ןעמוקעג ןענעז ייז
 ?ןרעגַאל עיצַארטנעצנָאק ןיא -- ןסייה סָאד ףרַאד יצ :רעקייב לעָאנ

 ןריזינַאגרָא סָאװ יד ףיא טלַאפ רַאפרעד תוירחא יד :דלַאנַאדקַאמ
 ,הילע עכעלצעזעגמוא יד

 םיטילּפ יד ןופ לרוג ןכעלקערש םעד ןופ קילבנָא ןיא :סמַאיליװ סםָאט
 יז טָאטשנָא גנוסירגַאב רעלעיציפָא ןַא טימ ןעמענפיוא טפרַאדעג ייז ןעמ טָאה
 ,דנַאלשטייד ןייק ןקישוצקירוצ

 ןופ גנוזיל רעד וצ רעייטשייב ריא טגנערב לארשי ץרא :דלַאנָאדקַאמ
 ןָאק'מ ןכלעוו ןופ ,ךַאז רעד וצ ץענערג ַא ןַארַאפ זיא'ס רעבָא ,עגַארפ-ןדיא רעד
 ןלעו ,הילע עלַאגעלמוא יד ןקיטומרעד ןלעװ רימ ביוא .רעטייוו ןייג טשינ

 גנוריגער יד .ןוייל ןענַאק טשינ טעוו'מ ןכלעוו םעלבָארּפ ַא רַאפ ןייטש רימ

 -ןײרַא לָאז'מ ביוא רעבָא ,םיטילּפ עשידיא יד רַאפ עיטַאּפמיס עטסלופ יד טָאה
 .רעמ ןעמוק ריא ךָאנ ןלעוו ,ףיש ןייא ןזָאל

 רעטסינימ-לַאינָאלַאק םענופ טרעדָאפעג טָאה רעלקניס דלַאבישטרַא רעס

 וצ זיב ןרעו טביולרעד טעוװ לארשי ץרא ןייק הילע עשידיא יד זַא ,גָאזוצ ַא
 ,טייקיאעפ-סמַאנפױא רעשימָאנָאקע רעטסלַאמיסקַאמ רעד

 טנַאקַאב ןיוש זיא טנעמַאלרַאּפ רעד זַא ,טרעפטנעעג טָאה דלַאנָאדקַאמ
 -וצ סָאװ טשינרָאג טָאה רע ןוא קיטילָאּפ-הילע רעד ןופ ןּפיצנירּפ יד טימ
 ,ןבעגוצ

 ןיא ָאּפמעט ריא גנוריגער יד טקרַאטשרַאפ סָאװרַאפ :דואוושזדעוו

 ץָארט לארשי ץרא ןייק ןדיא ןופ םוקניירַא םעד רַאפ געוו םעד ןלעטשרַאפ
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 ךָאנ טלַאה רָארעט רעד תעב ןוא ;גָאט"וצ-טנייה ייז ןגעק תופידר עסיורג יד

 רעוועג סייה טימ ןעלפיש-רָאטַאמ טעטַאטשעגסיױא ריא ךרוד ןלעװ ,ןָא ץלַא

 ?דנַאל ןיא םיטילּפ ןוָאלוצנײרַא טשינ ידכ

 עקידנגלָאפ יד ןבעגענּפָא רעטסינימילַאינַאלַאק רעד טָאה םעד ףיױא

 ; עיצַארַאלקעד
 רעד טיול ןָא טייג (י"א) עניטסעלַאּפ ןייק הילש עכעלצעזעג עשידיא א;

 יד טָאה גנוריגער סטעטסעיַאמ ןייז .שדוח ןדעי ןשטנעמ 1000 ןופ עטָאוװק

 םישדח עטצעל יד ןיא רעבָא ,םיטילפ עשידיא יד רַאפ עיטַאּפמיס עטסלופ

 גערב רעניטסעלַאּפ ןפױא ןדנַאל וצ טכװרַאפ ןפיש עדמערפ לָאצ א ןבָאה

 "ןצנָא קיטיג רַאפ ןענופעג גנוריגער יד טָאה רעפירעד .םילוע עלַאגעלמוא

 ,גנוגעװַאב עלַאגעלמוא יד טָא ןפמעקַאב וצ ידככ ןעלטימ עלעיצעפס ןעמענ

 (י"א) עגיטסעלַאּפ ןיא ךַאװ-ןגערב יד ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ זיא סע;

 תואצוה יד .טסניד-םי ןשיאײצילַאּפ ןופ םעטסיט ַא ןעמ טריזינַאגרָא טציא ןוא

 ןופ גנוריגער רעד ךרוד ןרעװ טקעדעג ןלעװ ןדנוברַאֿפ טימרעד ןענעז סָאװ

 יד ןדיימרַאֿפ ףרַאד סָאװ ,טסניד ןקיטרָא םעד רעסיוא .,(י"א) עניטסעלַאּפ

 "טייצ ַא סלַא ךַאװ"םי א רַאפ ןעגנוטיירגוצ טכַאמעג ןרעוו ,גנוגעזוַאב עקיזָאד

 ,לטימ רעקיליײיו
 וצ עיצַאירָאטױא יד ןבעגעג רַאסימָאק-ךיוה םעד טרעװ םשד רעטיוא,

 טָאברַאפ םעד עגונ ןענעז עכלעוו ,ץעזעג-חילע ןופ ןפַארגַארַאּפ יד ןקיטפערקַאב

 ןפָארטש ןגײלּפױרַא ןוא ,ןפיש עטקיטכעדרַאפ יד ןופ עיצַאקסיפנָאק רעד ןוא

 ןפיש יד ןופ רעבַאהניא יד ףיוא

 עקיָאד יד ֹוצ טסנרע רעייז ךיז טיצַאב גנוריגער טטעטסעיאמ ןייז,

 זיא יז ןוא (י"א) עניטסעלַאּפ ןופ ןצעזעג הילע יד ןצעלרַאפ ןופ ןכוזרַאפ

 ,הילע עלאגעלמוא יד ןלעטשוצּפָא ןסָאלשטנַא

 טנַאקַאב טריזירָאטױא טרעוו (י"א) עניטסעלַאּפ ןיא רַאסימָאק-ךיוח רעד;

 עלַא ץָארט טעווס ןעמעו ,םילוע עלַאגעלמוא יד ןופ לָאצ יד זַא ,ןכַאמ וצ

 טעוומ ןעמעוו ןוא דנַאל ןיא ןעמוקוצנײרַא ןעגנילעג ןעלטימ עטנַאמרעדנביױא

 יד ןופ ןרעװ טנכערעגּפָארַא טעװ -- דנַאל ןופ ןבײרטסױרַא ןענָאק טשינ

 ."סעטָאװק-הילע עקידנעמוק

 ץוה-"טנַאטנעזערפעד ןשיטירב ןיא

 1939 יאמ רעטו0

 םילוע-םיטילּפ יד יצ ענַארפ רעד ףיוא ,טמַאיליוו םָאט קידנרעפטנע

 ּפיֵצנירּפ םעד ןטַאררַאֿפ טָאה סָאװ גנוריגער רעד ןופ לַאגעלמוא רעמ ןענעז

 "מוא יד זַא ,טגָאזעג דלַאנָאדקַאמ טָאה ,טייקיאעפ-סמַאנפיוא רעשימָאנַאקע ןופ

 ַא ןיא קיטילָאּפ-סגנוריגער יד תעב ,ךעלצעזעגמוא טולָאטבַא זיא הילע עלַאגעל

 םיזמר עקיטיידייוצ יד וצ ןייז םיכסמ טשינ ןָאק רע ןוא ,גנוסַאפפיוא ןופ דךַאז

 .עגארפ רעד טָא ןיא
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 -רָאפסיוא ןַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא'ס ביוא ,טגערפעג טָאה דואוושזדעוו
 ףיוא ערעדנַא ייווצ ןדנואוורַאפ ןוא טילּפ ַא ןטױט ןופ לַאפ םעד ןגעוו גנוש
 ןייק םיטילּפ טריפעג טָאה עכלעוו ,"סַאלַאקינ סויגע; ףיש רעשיכירג רעד

 -ץרא רעד ןופ ךעלפיש-רָאטָאמ טשימרַאֿפ םעד ןיא ןענעז יצ ,לארשי ץרא
 ,טעדנַאלעג ןבָאה םיטילּפ יד ןופ ליפיוו ןוא ,גנוריגער-לארשי

 טגערפעגנָא םעד ןגעוו טָאה רע זַא ,טרעפטנעעג טָאה דלַאנָאדקַאמ ,רמ

 ,ץרעמ ןט231 םעד .גנוריגער-לארשייץרא רעד ןופ םיטרּפ ןעגנַאגרעד ןוא
 ןזיװַאב ןרעסַאװ עקידלארשי:ץרא יד ןיא ךיז טָאה ,טכַאניב ףלע ךָאנ בלַאה
 טָאה'מ ןעוו .טכיל ענעשָאלעגסיוא טימ םַאזגנַאל ןעמואוושעג זיא עכלעוו ,ףיש ַא
 -רעד ריא ֹוצ ךיז טָאה ,גערב םענופ ליימ לטרעפ ַא םורַא טקעדטנַא ףיש יד
 ןוא ןרעטייורעד וצ ןביהעגנָא ךיז טָאה ףיש יד ,לפישיייצילַאּפ ַא טרעטנענ

 -ײצילָאּפ םעד ןופ .ןייטש ןביילב וצ לעפַאב םעד טגלָאפעגסױא טשינ טָאה

 ,טלעטשעגּפָא טשינ ךיז טָאה עכלעוו ,ףיש רעד ףיוא ןסָאשעג ןעמ טָאה לפיש
 רעביא רעװלָאװער ןייז טימ ןסָאשעג טָאה לפיש רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעד

 "ירעט יד ןופ סױרַא זיא יז זיב ,ריא ךָאנ ןעמואושעג זיא ןוא ףיש רעד
 קעד ןפיוא .ןרישזַאסַאּפ םוש ןייק ןעזעג טשינ טָאה'מ .ןרעסַאװ עלַאירָאט

 .רעוװעג ןעוועג זיא טרָאד זַא ,הרבס א ןוא ןטסַאק עסיורג ַא ןעזעג ןעמ סָאה

 יד ,ןדָאב ןקידלארשייץרא ןפיוא טעדנַאלעג טשינ ףיש רעד ןופ טָאה רענייק

 זיא טרַָאּפ ןסיוועג ַא ןיא זַא ,העידי א ןעמוקַאב רעטעּפש ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ

 ןסָאשעג ריא ףיוא טָאה'מ ןעוו ןוא ,ןדיא עשינעמור 687 טימ ףיש ַא ןעמוקעגנָא

 רענייא ןוא ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןדיא ייווצ ןענעז ,לפישיײנילַאּפ רעד ןופ

 רע טרעױדַאב ,קיטכיר זיא העידי יד בוא .,ןברָאטשעג רעטעּפש זיא ייז ןופ
 ןופ טוט םוצ ןעוועג םרוג טָאה לפיש:ייצילָאּפ רעד ןופ ךַאװ יד סָאװ רעייז
 ,ןשטנעמ ַא

 לַאפ-סקילגמוא םעד ןגעוו גנושרָאפסיױא ןַא טגנַאלרַאפ טָאה דואוושזדעוו

 דנַאל ןיא זיא ,טנַאקַאב םיא זיא'ס יװ לייוו ,ףיש רעד ףיוא יירעסיש רעד ןוא
 .דנַאטשוצ-סגירק ןייק ָאטשינ

 טימרעד ליוװ רע לייוו ,גנוציז יד ןסיירוצרעביא טרעדָאפעג ךיוא טָאה רע
 טָאה גנוריגער-לארשי-ץרא יד זַא ,טקַאפ םעד וצ טייקמַאזקרעמפיוא יד ןעיצ

 טעדנואוורַאפ ןוא םענייא טיוטעג טָאה ,ןדיא עטנפָאװַאבמוא ףיוא רעייפ טנפעעג
 ,גנוריפפיוא ַאזַא טקיליװַאב רעטסינימ-לַאינָאלָאק רעד ןוא ,ייווצ

 לרוג ַאזַא לייוו ,דנגנירד זיא ןינע רעד זַא ,טהנעטעג טָאה דואוושזדעוו
 ךיז ןעניפעג לארשי ץרא ןופ ןרעסַאװ יד ןיא ,ןפיש עכלעזַא ךס ַא טרַאװרעד

 ןרישזַאסַאּפ ערעייז ןצעזװצסױרַא ךיז ןעימַאב עכלעוו ,ןפיש עכלעזַא עכעלטע
 ,גערב ןפיוא
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 "וטארטא;

 :לעיציפָא --- 1939 יַאמ רעט0

 ףיש ַא ןטלַאהרַאפ "ןָאטָאר, לפיש-לענש יד טָאה טכַאג ןטימ ןיא ןטכענ
 ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןרָאפעג זיא עכלעוו ,"וטַארטַאק .1 .א ןָאט 224 ןופ

 ףיש יד ,ןליוּפ ןופ ןדיא --- עטסרעמ יד ,םילוע עלאגעלמוא 401 טימ ,הינתג

 טרָאּפ רעהפיח ןיא טציא ךיז ןעניפעג ןסָארטַאמ קיצנַאװצ ןוא ןביז עריא ןוא
 .ךַאװיליצילַאּפ רעטנוא

 רעסיוא ןרָאװעג טּפַאכעג זיא ,ןָאפ עשימַאנַאּפ ַא טגָארט סָאװ ,ףיש יד
 טָאה עכלעוו ,ףיש-טגירק ַא ךרוד לארשי ץרא ןופ ןרעסַאװ עלַאירָאטירעט יד
 קידנפערט טשיג ,ןסָאשעג לָאמ עכעלטע ריא ףיוא טָאה ןוא טגלָאפעגכָאנ ריא
 ,ליצ ןיא

 ןרָאװעג טײרפַאב ןענעז "וטַארטַא; ףיש רעד ןופ םיליּפעמ 401 עלַא
 יד ,עטָאװק-ןטַאקיפיטרעס רעד ןופ ןרעװ טנכערעגּפָארַא טעװ לָאצ עקיזָאד יד
 ןריקסיפנָאק וצ השקב ַא טימ טכירעג םוצ טעדנעװעג ךיז טָאה גנוריגער
 ,ףיש יד

 רעגריע ב .ה

 טײרּפַאב ןענעז יז

 רעכלעוו בושי ןיא טנייה ןָא ךיז ןסילש תולג ןופ םיטילּפ טרעדנוה ריפ
 ןופ טכער רעד רַאפ טפמעק רעכלעוו ,קלָאפ ןשידיא ןופ דנַאלמייה סָאד טיוב

 ןענעז ןדיא טרעדנוה ריפ .דנַאלמייה ןייז וצ ךיז ןרעקוצקירוצ קלָאפ ןשידיא
 ןוא תוחוכ ערעייז ןעמדיוו ייז ןלעוװ ןָא טנייה ןופ ןוא דנַאל ןיא ןעמוקעגנָא

 ןעניואו עכלעװ טנזיוט קיצפופ ןוא טרעדנוח ריפ יד טימ ןעמַאזוצ ,עיגרענע

 רעזנוא ןופ גערב םעד ןעלדנַאװרַאפ ןופ קרעװ ןסיורג םעד ,דנַאל ןיא ןיוש

 עשידיא עטפדורעג עלַא רַאפ טלקמ םוקמ ןוא גערב ןרעכיז ַא ןיא דנַאלמייה
 גערב רעקיזָאד רעד .הלואג ךָאנ ןצכעל רעצרעה ןוא ןגיוא סנעמעוו ,רעדירב

 קידנגערפ טשינ ןעמענניײרַא ייז טעוו בושי רעקיזָאד רעד ןוא ,ןעמענפיוא ייז טעוו
 ןכלעו טימ ןוא ,ןעמוקעג ןענעז יי געװ ןכלעװ טימ קידנשרָאפ טשינ ןוא

 רעגנַאליתורוד ךרוד ןרָאװעג טקילײהעג ןענעז סָאװ טכער ןענעז סָאד ,טכער
 טכער יד טָא .טעברַא רעלופימ ןוא םירוסי עקידמונהיג ךרוד ,טפַאשקנעב
 ,ןביורוצ טשינ ייז ןופ רענייק ןָאק

 !םילוע יד ןייז ןלָאז טשטנעבעג

 א ןרעדָאפ ןוא ןגערפ ןעמ ףרַאד דנַאל ןיא גנוריגער רעד ןופ רעבָא
 עקיזָאד יד ןוא -- ןעגנַאלק עקידנקיאורמואאב םורא ןעייג דנַאל ןיא .הבושת

 טייג דנַאל ןיא ,קיטכיר ןייז וצ ןויועגסיױרַא לָאמניײא ןיוש ךיז ןבָאה ןעגנַאלק

 טָאה ףיש"-סגירק עשיטירב ַא רָאנ ,לפישיייצילַאּפ ןייק טשינ זַא ,גנַאלק ַא םורָא
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 ןגערפ וצ טכער סָאד ןבָאה רימ ןוא -- ףיש-םיליּפעמ עקיזָאד יד ןטלַאהרַאּפ

 טקישעג זיא טָאלּפ רעשיטירב רעד רעכלעוו בילוצ קעװצ רעד זיא סָאד יצ
 ןשיטירב ןרַאפ טסַאּפ יצ ןוא ,םי ןשידנעללטימ ןופ לייט-חרזמ םוצ ןרָאװעג
 ? דנַאלמייה ַא ןכוז עכלעוו םיטילּפ ןּפַאכ טימ ןעמענרַאט וצ ךיז קלָאפ

 -םיליּפעמ רעד ףיוא ןסָאשעג טָאה'מ זַא ,גנַאלק ַא םורָא טייג דנַאל ןיא
 יצ ,ןסיו וצ טּכער סָאד טָאה טלעװו רעד ןיא גנוניימ עכעלטנפע יד ןוא ,ףיש

 טכער רעשילַארָאמ ןוא רעשידירוי רעכלעוו טימ ,ָאי ביֹוא ןוא ,תמא סָאד זיא

 טלעװ רעד ןיא ןוא דנַאל ןיא גנוניימ עכעלטנפע יד ? ןרָאװעג ןָאטעג סָאד זיא

 -טַאדנַאמ רעד ןופ קיטילָאּפ עיינ יד טריפ ןיהואוו ,ןסיו וצ טכער סָאד טָאה
 יד ןרָאװעג טנײלעגפױרַא זיא'ס ןעמעװ ףיוא עקינעי יד ןופ ןוא גנוריגער
 ?ןריפוצכרוד יז טכילפ

 (1939 יַאֹֿמ 0 ,"רבד;)

 ץיוהףטנַאטנעזערּפער ןשיטירב ןיא

 1939 יני 5

 ץרא ןופ ןגערב יד וצ ןענעז םישדח ריפ עטצעל יד ןיא :דואוושזדעוו
 ןענעז סָאד ,םיטילּפ טימ עלופ ןפיש ,רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ,ןעמוקעג לארשי

 ענייק ןָא ,ןפיש עקינָאט 400--2300 ןענעז סָאד .ןפיש-סגנולייוורַאפ ןייק טשינ

 יז ןֹופ עכעלטע .םיטילּפ 900 זיב 200 טימ עטליפעגנָא ,ןטייקכעלמעװקַאב
 ןייק ןעמוקעג ןענעז ייז זיב טייצ םישדח יירד םי ןפיוא ןעמואוושעג ןענעז

 ןפיוא ןפיולעצ וצ ךיז טכוזרַאפ ?שזַאגַאב, רעטקינײּפרַאפ רעד ,לארשי ץרא
 ןעמוקַאב עכלעוו ןטנַאיצילַאּפ רעדָא רעבַארַא ךרוד טּפאכעג ןרעוו ייז ,גערב
 ןפיוא ייז ןעמ טּפַאכ טציא ןוא ,השבי רעד ףיוא םיטילפ יד ןּפַאכ רַאפ ןיירּפ א

 ,הפיח ןייק ןרָאפ וצ לעפַאב םעד טשינ טגלָאפ ןַאטיּפַאק רעד ביוא ןוא ,םי
 ,רעייפ ייז ףיוא ןעמ טנפע

 ןפָאלטנַא ןענעז יז ,ןפַאלקש ענעפָאלטנַא שיטקַאפ ןענעז ןשטנעמ עקיזָאד יד
 ןפַאלקש עשירעגענ ןופ רעגרע ךָאנ ןיא עגַאל רעייז ואוו ,דנַאלשטיײיד ןופ

 א זַא ,ץעזעג ַא סױרַא זיא טרעדנוהרָאי ןקיױָאפ ןופ ןרָאי רעקיצעביז יד ןיא

 םעד ךרוד זיא ,ףיש רעשיטירב ַא ףיוא ןטָארטעגפױרַא זיא רעכלעוו ףַאלקש
 ,רעמיטנגייא ןייז וצ ןבעגרעביא טשינ םיא רָאט'מ ןוא שטנעמ רעיירפ א ןרָאװעג

 ץעזעג ַא ןעמונעגנָא טָאה ,עגַארפ עקיזָאד יד טלדנַאהַאב טָאה טנעמַאלרַאּפ רעד
 טלעטשעגּפָא ןיא טימרעד ןוא טריפעגכרוד ץעזעג םעד טָאה טָאלּפ רעד ןוא
 -רַאפ ַא טָאלּפ רעד טניד טציא .םי ןטיור ןיא לדנַאה-ןפַאלקש רעד ןרָאװעג

 ,רעפַאלקשרַאפ ערעייז וצ ןרעקמוא ייז ןוא ןפַאלקש ןּפַאכ וצ :קעװצ ןטרעק
 יד טסולפנייאַאב סיוא טזייו ןבָאה דנַאלשטיײיד ןיא ןדיא ףיוא תופידר יד

 רעייז ןגיילוצוצ ,עיצַארטסינימדַא עקידלארשי ץרא יד לעיצעּפס ןוא ,גנוריגער

 יז ןטלָאוװ'ס עכלעוו טעברַא עסואימ עבלעז יד ןָאט ךעלבעטשכוב ןוא ,טנַאה

 עּפָארײא ןופ ןליפעג עלַא ,דנַאלשטייד ןופ רעשרעה עקיטנייה יד ןָאט ןטעבעג
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 קירוצ םישדח 18 טימ זיולב ,רָאי ןעצ עטצעל יד ןיא לווייט םוצ קעװַא ןענעז
 טעד בילוצ טרעטיבראפ ןעוועג טלעװ עצנַאג יד ןוא ןיוה עקיזָאד סָאד זיא

 ףיוא ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרא ןענעז עכלעוו ןדיא קיצעביז יד טימ טנעדיצניא

 רעדָא עיקַאװָאלטָאכעשט ןייק ןרָאפ קידגעגעק טשינ ,יַאנוד ןטימ ןיא ולעפ ַא
 ,גנורעטיברַאפ ַאזַא ןפורעגסיורא טָאה סָאד .דנאלשטייד ןייק ןרעקוצמוא ךיז

 ןייז וצ הלוע טביולרעד ןשטנעמ עקיזָאד יד טָאה ןיילא רעה רעבושח רעד זַא

 רימ :טעברא עכעלשטנעממוא עקיזָאד יד רימ ןעוט טציא .לארשי ץרא ןייק
 ,טייהיירפ רעייז ןכיירגרעד ןשטנעמ עקיזָאד יד טשינ ןזָאלרעד

 ירד טימ ןעמוקעג ןיא ףיש עטצעל יד ,ןפיש שכעלטצ ןעוועג ןענעז'ס

 עכלעװ ןשטנעמ רָאנ ,םילוע עייג ןייק טשינ טכַארבעג טָאה ןוא קירוצ געט
 ילוצ ןיוש ןבָאװה עכלעו ןוא ןעלזניא עשיכירג יד ןופ ןעמונעגנעמַאזוצ טָאהימ
 הלוע ןביולרעד ייז ןעמ טעו .לאדשי ץרא ןייק געװ םעד טכַאמעגכרוד לָאמ

 ףראד ,עטָאװק רעד ןופ ּפָארַא ייז טנכער רעה רעטרעעג רעד ,ביוא ? ןייז וצ

 ןטלַאהנָא רעה רעטרעעג רעד ליוו ,דנַאל ןיא ןעמוקוצניירַא ןביולרעד ייז ןעמ

 לָא'ס וַא ,ןרעדָאפ וצ טכער סָאד רימ ןבָאה ,ָאי ביוא 1 קיטילָאּפ עקיזָאד יד

 ןָאטעג ןרעו'ט ןכלעװ טל ,לעפַאב רעד ןרעװ טכַארבעגרָאפ מוא רַאפ ָאד

 ןָאק'ס .עגַארפ יד ןעלדנַאהַאב זיוה סָאד לָאז ןוא ,ןכַאז עכעלדנעש עקיזָאד יד

 ,ןפוא ַאזַא ףיוא ןרעו טכעװשרַאפ לָאז ןעמָאנ רעזנוא זַא ,ןרעוו טזָאלרעד טשינ

 א רַאֿפ טשיג ןוא ,רעטלַאלטימ ןרַאֿפ ןרעלטיה ראֿפ טסָאּפ גנוריפפיוא אזא

 ןלעטשוצּפָא ןעגנילעג ןָאק רעה ןטרעעג םעד ,1939 ןיא גנוריגער רעשיטירנ
 םישעמ ענייז ןלעװ ,ןָאט סָאד לָאװמ םיוא רעבָא ,הילע עלַאגעלמוא עקיזָאד יד
 טשינ ןָאק רענייק .תורוד יד ןופ ףוס ןזיב קַאמשעגייב ןקיבײא ןַא ןעמוקַאב
 ןלעװ ןדיא יד ןכלעװ ,ץעזעג ַא טמיטשַאב ריא .גנוריפטיוא ַאזַא ןקיטכערַאב

 רעד וא ,ןריפכרוד ןענָאק טשינ רשפא ןלעװ ןדיא יד .ןצעלרַאפ טכער טימ
 רעטרעעג רעד טצװ ,ןלעטשנגעק ךיז ןלעוו ייז ביוא רעבָא ; ןלַאפכרוד לָאז ץעזעג

 םעד ןפַאשּפָא טעװ רע רעלענש סָאװ ןוא ,ןָאטּפױא ליפ ןענַאק טשינ רעה
 ַא ןופ םיטילּפ טימ ףיש ַא ןביײרטרַאפ טשינ ןָאק'מ .רעסעב ץלַא -- ץעזעג

 ןעקגיז ייז ןלעוו ,געווסיוא ןייק קידנבָאה טשינ ,ןעמענפיוא ייז ליוו סָאװ דנַאל
 ,גערב םוצ ןעמיוושרעד רעדָא ךעלפיש-רָאטָאמ יד

 טרָאּפ רעצנַאטסנָאק ןיא
 קירהצ רָאי עכעלטע טימ ןיולב זיא סָאװ ,ַאצנַאטסנָאק ןיא טרָאּפ רעד

 "ַּפִא רעטרעדנוה ןופ דיירפ רעד ןופ תודע ןַא סיוא'לךָאװ .,ןייא ךָאו ןעוועג

 סענעצסיסגנולפייווצרַאפ ןעזעגוצ טציא טָאה ,לאושי ץרא ןייק םילוע עקידנרָאפ
 ןרָאװעג רעטסניפ זיא'ס ןעמעוו רַאפ ,(+* םיטילּפ עשידזיא ןופ ןטקַא עקיניזנַאװ ןוא

 רעצעלּפ ןיא לגנַאמ ןבילוצ גערב ןפיוא ןבילברַאפ ןענעז עכלעװ םיטילּפ 150 (*

 יז ןוא ףיש יד טרעגַאלַאב ןבָאה ,לארשי ץרא ןייק ןרָאפעגּפָא ןיא סָאװ ףיש רעד ףיוא

 ןיא ןפרָאװעג ךיז ןבָאװה ןעהרפ ןוא רענעמ 40 .טרא ןופ ןריר ףךיז טזָאלעג טשיג
 ירעיושוצ רעטנזױט ןופ קיטיײװ ןוא ןרָאצ ןופ ןעייושעג'קערש ייב רעסאוו



 ןליוֿפ ןיא םיצולהח 604

 ריט יד ןוא ןרעיוט-סגנוטער יד ןסָאלשרַאפ ייז רַאפ טָאה'מ ןעוו ,טלעוו יד
 ,הלואג וצ

 עשידיא רַאפ טקנופנערב רעקיצנייא רעד טשינ זיא טרָאּפ רעקיזָאד רעד
 ,ןעלקניוו קינייװ רעייז טלעוו רעד ףיוא ןַארַאפ ןענעז'ס .גנולפייווצרַאפ ןוא ןדייל
 "סגנונפָאה ןוא עזָאלגעװסיױא ,ענעסערפעצ שואי ןופ ַא ןייז טשינ לָאז'ס ואוו
 טּפשמרַאפ ןענעז סָאװ ןדיא ןופ רעדָא םיטילּפ עשידיא ןופ הנחמ עטכבױרַאב

 ,שינעגנעפעג רעייז ןופ ןעיײרפַאב וצ ךיז געווסיוא ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ,שוריג וצ
 .ןייּפ רעייז ןופ

 (1939 ינוי 27 ,"רבד;)

 ןָא ס לע נע צ א ק .ב

 ןטנָארפ ערעזנוא

 ןבעגרעטנוא -טשינ רעזנוא ןופ קורדסיוא רעטערקנַאק רעד ןייז טעוװ סָאװ
 רעבעגצעזעג ןופ טכער טָאד ןענעלטּפ רימ .ה י ל ע ןיא רעטטנע רעד ?ךיז

 רעייז ןיא ןדיא ןופ רעקקירוצ םעד ןטָאברַאפ וצ -- ןייז טשינ לָאז סע רעוו --
 טשינ לָאז יז רעוו -- גנוריגער רעדעי ןופ טכער סָאד ןענעלס9פ רימ .דנַאל
 ןקערטשוצסיוא םייה רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רעגריב יד ןרעטש וצ -- ןייז
 סָאװ רעדירב עטרעטַאמעג יד וצ טנַאה עקידנפלעה ַא (...!ןובשח רעייז ףיוא)
 טריטסיזקע זנוא רַאפ זַא ,ןזייװַאב ןטַאט טימ ןפרַאד רימ ןוא ,ייז וצ ןעמוק ןליוו

 רימ ,ןכערב יז ןלעװו רימ .גנורעדנַאװניײא רעזנוא ףיוא הריזג םוש ןייק טשינ
 טלעװ יד .טלעוװו רעצנַאג רעד ןופ ןגיוא יד רַאפ -- ןכערב יז ןלעװ עלַא

 קנַאד ַא טשינ לארׂשי ץרא ןייק ןרירגימיא רימ זַא ,ןענעקרענָא ןוא ןענרעל טעוו
 רעכעה טייטש סָאװ טכער ןטימ ,טכער טימ רָאנ ,גנוריגער רעד ןופ דָאנעג רעד
 טכער ַא ,ךעלריטַאנ זנוא רַאפ זיא סָאװ טכער ַא ,ץעזעג ןשיטירב ןדעי ןופ
 ,ןייז וצ שפנ-רסומ ךיז טיירג ןענעז רימ ןכלעוו רַאפ

 טימ .םזינויצ ןופ שינעטנעקרעד-טנורג יד זיא שינעטנעקרעד עקיזָאד יד טָא

 רעד ןעוװעג הלוע זיא ריא טימ ,ןעוועג הלוע "וליב, ןופ שטנעמ רעד זיא ריא

 טשינ טָאה רע .ץעזעג ןשיקרעט םעד קידנכערב ,הילע רעטייווצ רעד ןופ הלוע

 ןקָארשעג טשינ ךיז טָאה רע .טביולרעד לַאגעל ןזיא הילע ןייז יצ טגערפעג
 ,ןקישקירוצ םיא ןעמ טעװ דעמָאט

 ,םישזער רעכעלצעזעג ַא טשרעהעג ךָאנ טָאה לארשי ץרא ןיא ןמז לכ
 רַאפ טלגנַארעג םיא טימ ךיז רימ ןבָאה ,טכער רעזנוא טנעקרענַא טָאה סָאװ

 ךיז ןוא ןעמונעגנָא םיא ןבָאה רימ .ץעזעג ןופ ןעמַאר יד ןיא ןטייקכעלגעמ-הילע

 םעיינ ַא טרימַאלקָארּפ ןעמ תעב רעבָא ,ןעגנוצענערגַאב ענייז טימ טקיטשעג

 ,יטפומ ןופ דסח ןטימ זיולב ןרעדנַאװניײא ןענָאק רימ ןכלעוו רעטנוא ,םישזער
 טימ טשינ .םישזער ןקיזָאד םעד ןופ טכער סָאד ּפָא ןצנַאגניא רימ ןענעקייל

 ערעייא ןופ טשינ ןוא ,ןרָאװעג ןבעגעג לארשי ץרא זנוא זיא דסח רעייא
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 ןיא ןבעל רעזנוא ןוא רעקקירוצ רעזנוא ףיוא טכער רעזנוא ךיז טמענ ןצעזעג
 ,לארשי ץרא

 עצנַאג יד ןעגנירדכרוד ןעמ ףרַאד שינעטנעקרעד רעקיזָאד רעד טימ טָא

 ןרימַאלקָארּפ ןפָא יז ףרַאד קיטילָאּפ עשיטסינויצ יד ןוא גנוגעוַאב עשיטסינויצ
 עיסימָאק-"ליפ; יד ױזַא יװ ,ךָאנ ןעקנעדעג רימ .טלעװ רעצנאג רעד רַאפ
 סָאװ ןוא גנורעדנאונייא רעלאגעלמוא רעד ןגעוװ ןקָאטרעשט טקירדעג טָאה
 ףיז טָאה טלָאמעד טניז .ןענַאטשעגסיױוא ריא ןופ טלָאמעד זיא רע םייונע ַא רַאפ
 טָאה טָא ,ןדיא-טשינ ןוא ןדיא יד ןופ ןייזטסואווַאב םעד ןיא טרעדנעעג סעּפע
 "מוא טימ ףיש ַא ןגעו סעגַארפ טלעטשעג טנעמַאלרַאּפ ןשילגנע ןיא ןעמ

 "סיפנָאק ףיש יד ןעמ טָאה :טגערפעג ןבָאה םיאנוש .רערעדנַאוװניײא עלַאגעל
 ןענעכערּפָארַא יז ןעמ טעװ ?ןריטרָאּפעד ןשטנעמ יד ןעמ טעװ ןוא טריק
 ךיז טָאה רעטסינימ-לַאינָאלָאק רעד 1 לוידעשי-סגנורעדנַאװניא ןקידנעמוק ןופ
 רעניא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה .סרעפטנע ערָאלק ןבעג וצ ןופ טיירדעגסיוא
 יד רעבָא :ףורנשיוצ ַא ןפרָאװעג טָאה ןוא רעדילגטימ-טנעמַאלרַאּפ יד ןופ
 ,טמַא רעייא קנַאד א זיולב לַאגעלמוא ךָאד ןענעז ןשטנעמ עכעלקילגמוא עגיזָאד

 טעװ ףמַאק הילע רעזנוא זַא ,ןפָאה ונוא ןוָאל רעטרעװ עכלעזַא ! רעה ןיימ
 ,הילע ףיוא טכער רעזנוא ןופ שינעטנעקרעד רעד טימ ןעגנירדכרוד טלעוו יד
 ,םוינויצ ןרַאפ שינעדנעטשרַאֿפ רערעסעב א וצ ןריפ רשפא טעװ ןוא

 ןופ עבַאגפיוא עטַאװירּפ יד ןייז טשיג רָאט ף מ ַא ק - ה יל ע רעד
 ,טײקכעלטרַאװטנַארַאפ רענעגייא רעייז ףיוא סע ןעוט סָאװ ,ןשטנעמ עפורג ַא
 "סיגיצ רעד ןופ דניק עכעלצעזעג סָאד ןרעו ףרַאד הילע עכעלצעזעגמוא יד
 ײטרַאּפ ןייא ןופ עבַאגפיוא יד ןייז טשינ ךיוא ףרַאד יז ןוא גנוגעווַאב רעשיט
 עלַא ןופ עבַאגפיוא עטרילָארטנַאק-םַאזניימעג יד ןייז ףרַאד סָאד .םזינויצ ןיא
 ץענעדישרַאפ יד וצ ןייז ריקפמ טשינ הלוע ןלַאגעלמוא םעד רָאט ןעמ .ןעיײטרַאּפ
 רעדָא ןסערעטניא ענעגייא ערעייז בילוצ טימרעד ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,סעקילק
 ןוא ןלַאגעלמוא םעד ןריטַאולּפסקע ייז ןוא -- ?"סולפנייא, ןשיטילָאּפ בילוצ
 טעװ סָאד .גערב םוצ ןיוש טכיירגרעד רע תעב טָארַאב סטָאג ףיוא םיא ןזָאל
 ןרעהפיוא טשינ טעװ טלעװ עשיבַארַאדָאלגנַא יד .ךַאז עטכייל ןייק ןייז טשינ
 ןדנוברַאפ ןייז טעװ ךַאז יד .ןרעוו רעסערג ןלעװ םילושכמ יד ןוא ,ןפדור וצ

 יִז ,םירוסי טימ ךיוא רָאנ ,תונברק-טלעג ןוא ןעגנוגנערטשנָא טימ רָאנ טשינ
 סָאד רעבָא ,ןסָאמ ןופ רָאנ םידיחי ןופ טשינ ןוא ,שפנ-תריסמ ןרעדָאפ טעוו
 סע ןעניימ רימ ביוא ,ךיז ןבעגרעטנוא טשינ רעזנוא ןופ ןיז רעד עקַאט זיא
 .תכא ןַא ףיוא עקַאט

 רָאלק ךיא ליוו ,תונווכ עדמערפ ןייק ןביירשוצ טשינ רימ לָאז'מ ידנ ןוא

 עשיטילַָאּפ ןיק ןעניז ןיא טשינ ףךיא בָאה ףמַאק'הילע םעד טימ :ןכַאמ
 "ןדָאב יד יװ שממ ,ש מ מ ה י ל ע יד ןעמעלַא רַאֿפ רָאנ ,סעיצַארטסנַאמעד

 רעד ןופ ןובשח רעד .קעווצ-טסבלעז ַא ,לכ םדוק ,ןענעז עכלעוו ,סעיצַאּפוקָא
 "יב ַא ןייז טעװ ףמַאק-הילע םעד ןופ טַאטלוזער רעשיטילַָאּפ רעד ןוא הילע

 םענעעזעגנָא ןַא ףיוא ןוא קירעהעג יוװ ןרעוו טריפעג טעװ רע ביוא ,טקודַארּפ

 זיא סָאד -- תולג ןופ ןײגסױרַא ,םונהיג ןופ ןדיא ןעװעטַארסױרַא ,בַאטשסַאמ
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 טלייצרעד ןעמ ,לטימ רעשיטילָאּפ ןייז ךיוא זיא סָאד ןוא ,םזינויצ ןופ ליצ רעד
 -סנבעל ןייז ןבעגרעביא טלָאװעג ןוז ןייז טָאה רעכלעוו רעדנעלטָאקס ַא ןגעוו

 קעװַא ייג ךיא רעדייא ,ןוז ןיימ , :ןושלה הזב טקירדעגסיוא סע רע טָאה ,המכה
 -- ךעלגעמ ביוא ,טלעג ךס ַא :הצע ןַא ןבעג ריד ךיא ליוו ,טלעוו רעד ןופ

 ךעלגעמ ףיֹוא ,ןדיא רעמ סָאװ :ךיוא רימ ןגָאז ױוַא ."ןעלטימ ערשכ טימ
 ,ןפוא ןלַאגעל ַא ףיוא

 .זו מ א יװ ףיוא םיא ןעמענ רימ רעבָא ,ףמַאק םוצ טשינ ךיז ןסייר רימ
 ;: רקיע םעד ןכוז רימ ,עיצַארטסנָאמעד יד טשינ ןֹוא ןברק םעד טשינ ןכוז רימ
 -ַאוצ ךָאנ טוהל טשינ ךיא ןיב ראפרעד .לארשי ץרא ןיא ןדיא
 רעד ךָאנ טשינ קנעב ךיא .ןטקילפנָאק ןייק טשינ ךוז ךיא .,ןסיוטשנעמ
 טשינ ךיז לעװ ךיא רעבָא ."תילכת, ליו ךיא .ןינע םעד ןופ קיטנַאמָאר
 ןטקילפנָאק טימ ןדנוברַאפ ןייז טעװ הילע עשידיא יד ביוא ,ןקערשרעביא

 דנאלגנע זַא ,ןביולג ןליו עכלעוו ןטסימיטּפָא ןַארַאפ ןענעז זנוא ןשיווצ

 א זא ,ןגָאז סָאװ עכלעזַא ןַארַאפ ןענעז סע ןוא ; םיטילּפ ןייק ףיוא ןסיש טשינ טעװ

 ןיב ךיא .ךָאו ןייא ןייק ןטלַאה טשינ ךיז טעװ ,ןסיש ָאי טעװ סָאװ גנוריגער
 ןַארַאפ ןענעז סע ןוא ,ןסָאשעג ןפיש ףיוא ןיוש טָאה ןעמ .רעכיז טשינ םעד ןיא
 ביוא רעכיז טשינ ןיב ךיא ןוא ,עטעדנואווראפ ןעוועג ןענעז סע זַא ,ןעגנַאלק
 ,םעד ןגעו טלייצרעד טָאה עסערּפ עשילגנע יד

 טשינ ךיז ןלעװ רימ .ןריטסערַא םילוע טעװ ןעמ בוא טשינ טכַאמ סע

 ,קירוצ ןרעקמוא ףיש ַא טעוו'מ ביוא קילגמוא ןייק טשינ זיא סע ,ןקערשרעד
 רעדעי ,לָאמ ןטייווצ ַא ןעמוקקירוצ טעװ ,ןרעו טרעקעגמוא טעװ סָאװ ,ףיש יד
 -קירוצ ךיז ןומ -- ןיירַא םי ןיא ןרעו טּפוטשעגקירוצ טעװ רעכלעוו דיא
 ,דנַאל ןייז רַאֿפ ףמאק ןייז ןיא סָאד .גערב ןקידלארשי-ץרא םוצ ןרעק

 ןקערשרעד ןדיא תולג יד .ןדיא יד טשינ ךָאנ סָאד ןעייטשרַאפ לייוורעד
 -=- רלוש יד ןגייל וצ ןעמעוװו ףיוא טשינ ןסייוו ייז ,לַאפכרוד ןדעי רַאפ ךיז

 ןוא תונלזג יד ."טימרעד ךיז ןעמענרַאפ סָאװ יד; ףיוא רעדָא דנַאל ןפיוא

 ,"טימרעד ךיז ןעמענרַאפ סָאװ יד, ןשיװצ טײרּפשרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,תורקפה
 שכעלדיימראט ןוא םירוסי עכעלריקליוו ,תורצ עקיטיונמוא ןעוועג םרוג ןבָאה

 ךַאז רעד ךיוא ןרעטש רָאנ ,תונברק ערעייז רָאנ טשינ ןקערש עכלעוו ,ןלַאפכרוד
 ,הילע רעלַאגעלמוא רעד ןופ

 -לעזעג עשידיא יד סָאװ ףמַאק ןפרַאש םעד ךָאנ ןעקנעדעג זנוא ןופ ליפ

 סָאװ ,"ןטנעגַאק יד ןגעק טריפעג טָאה דנַאלסור ןשירַאצ ןיא טייקכעלטפַאש
 סָאד ןגיוועג ןבָאה ייז ןופ ליפ סָאו ,םיטילּפ ןופ תורצ ןופ טבעלעג ןבָאה
 ףוס-ףוס ןלעװ ייז יצ ,טרַאעג טשינ ייז טָאה סע ןוא ,תונברק ערעייז ןופ טולב
 ןברַאטשסױא ןלעװ רעדָא ,ןפָאלעג ןענעז ייז ןיהואוו ,דנַאל סָאד ןכיירגרעד

 ןעװעג זיא דנַאלסור ןופ גנורעדנַאװסיוא עקיזָאד יד שטָאכ .ןגעוו יד ףיוא
 ןרָאװעג טעװעטַארעג ןוא ןפָאלטנַא ןענעז ןשטנעמ ליפ שטָאכ ןוא ,לַאגעלמוא

 עקיטכיוו ליפ ןעוועג ןענעז ,רעלגומש-*ןטנעגַא, עקיזָאד יד ןופ ףליה רעד טימ
 רעייז רַאפ טכַארטַאב סע ןבָאה סָאװ ,םידיחי עטפַאהנסיוװעג ןוא סעיצוטיטסניא

 יד ןץולבטנַא וצ ןוא טנַארגימע ןופ טייז רעד ףיוא ךיז ןלעטש וצ טכילפ
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 ןַא טנעילעג רימ ןבָאה געט עטצעל יד ןיא ."רעטערק יד ןופ ןטייהניימעג
 עכלעוו ,םילונמ יד ןגעק סעיצַאזינַאגרָא ספליה ענעדישרַאפ ןופ ףורפיוא
 "ילֲאב ןייק ןרָאפ סָאװ ,ןטנַארגימע עשידיא יד ןופ קילגמוא םעד ןריטַאולּפסקע
 ןיא םזיניצ ןיא אקוד ןוא .רעדנעל עשינַאקירעמַא-םורד ערעדנַא ןוא עיוו

 לָאז סָאװ ,חוכ רעכעלטפַאשנימעג רעד ןענַאטשעגפױא טשינ לייוורעד רךָאנ

 רעד ןופ ןוא טיונ רעשידיא רעד ןופ ןבָאה סָאװ ,יד ןופ עקסַאמ יד ןסײרּפָארַא
 ןוא חוויר ןיירַא טגָארט סָאװ ,טפעשעג םענייש ַא טכַאמעג עביל-לארשי-ץרא
 ,טקעדעגפיוא טשינ טציא זיב ךָאנ ןבָאה רימ ,ןסלוּפמיא עטיוועג טקידירּפַאב
 םונהיג ַא רַאפ סָאװ ןיא ןוא םילוע עכעלקילגמוא יד טָא טלדנַאהַאב ןעמ ױזַא יו
 רעד ןופ תופידר יד בילוצ טשינ ,לארשי ץרא ןייק געװ ןפיוא ךיז ןעניפעג ייז

 עקיצרעהמרַאב/ ערעיײז ןֹופ ןדָאטעמ יד קנַאד ַא רָאנ ,גנוריגער רעדמערפ

 ןךייל יד ןופ לָאטיּפַאק ןבעלטפַאשלעזעג ןוא ןטָאװירּפ ןכַאמ עכלעוו ,"רעדירב
 ,םילוע יד ןופ

 ,קיטיוג טגנידַאבמוא זיא ןעמָאװש עקיטפיג עקיזָאד יד ןגעק ףמַאק רעד
 .הילע רע טיי ר ב. ַא רַאפ געוו םעד ןעמַארוצּפָא ידכ

 הילע עטיירב ַא זַא ,ללכב ןענעקייל עכלעוו ,ןשטנעמ ןַארַאפ ןענעז סע
 ןלעטש ןענָאק ךיז ?םיליּפעמ, עמערָא עקיזָאד יד ןלעװ יוזַא יװ ; ךעלגעמ זיא

 ןלעוװ ייז זַא ,ביולג ךיא ?גנוריגער רעקיטכעמ א ןופ חוכ ןוא תולובחת יד ןגעק
 זיא ןרעדנַאװאוצסיוא ייז טגניװצ סָאװ / | מ רעד .ןגיז ןלעװ ןוא ןָאט סָאד

 ביוא ןוא ,ייז ףיוא ןסיש וצ ז | מ ןשילגנע םעד ןופ רעקרַאטש ןוא רעסערדג
 "רַאפ טעװ ןוא ,שינעטנעקרעד עגיימעגלַא ןא ןרעװ טעװ ז | מ רעקיזָאד רעד

 ףליה רעשידיא רעד ןיא ןוא קנַאדעג ןשידיא ןיא ץַאלּפ ןקירעהעג ןייז ןעמענ
 ןדנעמָארטש ַא ןיא ןרעוװ טלדנַאװרַאפ ןוא ןעמיוצ ךס א ןכערבכרוד רע טעװ ---

 ךעלגעממוא רעבָא זיא סע .םידיחי ןופ הילע יד ןעמיוצרַאפ ןָאק ןעמ .ךייט

 גערב םייב ןבעל עכלעװ ,רעדירב ערעייז וצ ןסָאמ ןופ הילע יד ןלעטשוצּפָא

 ןכיירגרעד ןוא רעטייוו ןייג טעוװ הנחמ יד ןוא ןלָאפ ןלעװ תוגברק יד .,םי ןופ
 ,ליצ םעד

 (1929 יגוי 15 ,"רעפמעק רעשידיא,)

 "ךיטסא, ופ םיליפעמ יד ץעװ

 רעביא טלגָאװעג ןבָאה "ריטסאק ןופ םילוע קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה ןביז
 סנפַאה יד וצ טּפעלשרעד תורצ טימ םיוק ךיז ןבָאה ייז זיב ןכָאװ ןצעביז ןעמי
 טרעטנענרעד ךיז ןבָאה יז יו לָאמ עטשרע סָאד טשינ זיא סָאד ,דנַאלרעטָאפ ןופ

 "שגמוא ייז טָאה ןעמ ןוא סעגערג יד ייב טרַאה ןעוועג ןיוש ןענעז ייז ,דנַאל םוצ

 ,םי םוצ טרעק

 ןרעדליש לָאז סָאװ רע ןַארַאפ זיא ,ןריטָאנרַאפ לָאז סָאװ רע ןַארַאפ זיא
 לָאז סָאװ רעוו ןַארַאפ זיא 1 ןשינעלגָאװ ערעייז ןיא טכַאמעגכרוד ןבָאה ייז סָאװ סָאד

 ןוא טרעדנוח ןביז עקיזָאד יד ןופ ןשינעלּפַאציץרַאה ןוא ןליפעג יד ןביײרשַאב
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 ַארטנעצנָאק ןופ ןרָאװעג טײרּפַאב לָאמ ןטשרע םוצ ןענעז סָאװ ,תושפנ קיצנַאװצ

 ןוא דנַאפַארַאס ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןופ ןוא "ריטסא; ןיא רעגַאל-עיצ

 -רַאפ לָאז רעװ ןוא ?דנַאלרעטָאפ ןופ דרע יז ןטָארטַאב ןבָאה סיפ ערעייז

 סָאװ ,בושי ןשידיא ןופ ץלָאטש ןוא קילג ןופ ליפעג סָאד ןרעדליש ןוא ןענעכייצ

 רעד ןיא ןיילַא קלָאפ ןשידיא ןופ חוכ ןטימ ןוא חוכ ןייז טימ ,רע רָאנ

 סָאד קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה ןביז יד טָא ןבעגעג טָאה ,טלעװ רעקידתועשר

 ? םייה ַא -- רעמיטכייר ןופ עטסרעייט
 ןבָאה ףיש רעטנַאקַאבמוא רעד ןופ םילוע קיצניינ ןוא טרעדנוה סקעז

 טקוקעג טשינ -- ןעמוקעגניירַא ןענעז ייז זיב םישדח ריפ ןעמי רעביא טלגָאװעג
 .ןגערב יד ייב ןעוועג ןיוש ייז ןענייז לָאמנייא .ןפַאה רעהפיח ןיא --- ץלַא ףיוא
 תונברק ךיוא .טגָאירַאפ ייז טָאהימ ןוא ןעיירעסיש טימ טנגעגַאב ייז טָאה'מ
 "רעטניא טָאה'מ ןעמעוו ןגעוו םילוע יד ןענעז סָאד .ןליוק יד ןופ ןלַאפעג ןענעז
 גנוריגער עקידלארשי ץרא יד טָאה טולב טימ ;טנעמַאלרַאּפ ןשיטירב ןיא טרילעפ
 -עגּפָא ןעמ טָאה םיליּפעמ יד .טכַאמ-ןטַאדנַאמ רעד ןופ ןעמָאנ םעד טקעלפרַאפ

 .ןעמוקעגקירוצ ייז ןענעז לוכה תורמל .ןעמוקעגקירוצ ןענעז ייז רעבָא ,ןסיוטש

 ,דנַאלמייה ןיא ,זנוא טימ ןייז יז ןלעוו ןגרָאמ ןוא
 (1939 ילוי 4 ,"רבד;)

 םי ןטימניא טנערב "םיר,
 1939 ילוי רעטז7

 ןופ געוו ןפיוא ןרָאװעג טרימרַאלַא ןטכענ ןענעז ןפיש ענעדישרַאפ
 רעקידנענערב ַא ןופ ןלַאנגיס-".ס .ָא .ס, ךרוד לארשי ץרא ןייק ַאצנַאטסנָאק

 ןַא זַא ,ןעזעג ייז ןבָאה ,טרעטנענרעד ךיז ןבָאה ייז ןעו ,םי ןטימ ןיא ףיש

 רעד ןופ טעװעטַארעג טָאה ,טרָא םוצ ןעמוקעגוצ זיא סָאװ ,ףיש עשינעילַאטיא
 ,ןרישזַאטַאּפ 400 בורק ףיש רעקידנענערב

 ,לארשי ץוא ןייק םילוע טריפעג טָאה ףיש יד זַא ,רעשמ ךיז זיא'מ

 *ַאמַאנַאּפ , ףיש-רישזַאסַאּפ יד תעב זַא ,ןדלָאמעג ןעמ טָאה ינוי ןט26 םעד

 ןעירפ ןוא רענעמ קיצרעפ ןבָאה ,טרָאּפ רעצנַאטסנָאק ןופ ןרָאפעגּפָא זיא

 ,ףיש רעד טימ ןרָאפוצטימ טייקכעלגעמ ןייק ןבעגעג טשינ טָאה'מ ןעמעוו
 ףיש יד ןיא סָאד ןַא ,סױרַא ךיז טזייווס .ןיירַא רעסַאװ ןיא ןערָאװעג ךיז
 ןרָאװעג טנערברַאפ זיא עכלעוו -- ןָאפ רעשימַאנַאּפ רעד רעטנוא --- ?םיר;

 ןענעז ,ןטנעדנַאּפסערָאק עשידנעלסיוא יד טול .לארשי ץרא ןייק געוו ןפיוא

 -ָאכעשט ןוא דנַאלשטייד ןופ םיטילּפ עשידיא 450 ןרָאפעג ףיש רעד ףיוא
 טרָאד ךיז ןבָאה ייז רעסיוא .ןטַאקיפיטרעס טימ םילוע עשינעמור ןוא עיקַאװַאלס

 טכַאנייב ףיש רעד ףיוא ףױרַא ןענעז עכלעוו ,ןשינעביולרעד ןָא םילוע ןענופעג

 ןבָאה עדנזייר 115 .ַאצנַאטסנָאק ןיא טרעקנַאעג טָאה יז ןעוו רעטסניפ רעד ןיא

 "וצטסעפ ךעלגעממוא ןעוועג זיא'ס ןוא ןטנעמוקָאד םוש ןייק טַאהעג טשינ

 ןייק ןעמוקעגנָא זיא ףיש יד ןעוו .,טפַאשרעגריב ןוא גנומַאטשּפָא רעייז ןלעטש
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 רעד ןופ ןעמענּפָארַא טלָאװעג עטמַאַאב עשיקרעט יד ןבָאה ,לָאּפָאניטנַאטסנַאק

 ןַאד ןענעז סע .ןטנעמוקָאד ןייק טָאהעג טשינ ןבָאה עכלעוו ןרישזַאסַאּפ יד ףיש

 "עגנָא טָאה עיצַארטסינימדַא-טרָאּפ יד .סענעצס עדנסייר-ץראה ןעמוקעגרָאפ

 טָאה רעטסינימ-ןרעסיוא רעשיקרעט רעד .,סעיצקורטסניא ךָאנ ַארַאקנַא טגערפ

 וצ ייז טיירג זיא יז יצ ,גנוריגער עשינעמור יד טגערפעגנָא שיפַארגעלעט

 טשינ .ןרָאפּפָא טזָאלעג ףיש יד ןעמ טָאה ףוס לּכ ףוט ,ןטנעמוקַאד עיינ ןבעג

 יד .ןרָאװעג טגערברַאפ ףיש יד זיא (סָאדָאר ןבענ) לזניא ימיס ןופ טייוו

 טכַארבעג ייז ןוא ןשטנעמ יד טעװעטַארעג טָאה "עמויפ, ףיש עשינעילַאטיא

 .סָאדָאר ןייק

 הריזג רעד ןלעק

 ןופ זַא ,טנעמַאלרַאּפ ןיא טרעלקרעד טָאה רעטסינימילַאינַאלַאק רעד

 יד בילוצ ,הילע רעשידיא רַאפ ןסָאלשרַאפ ןייז דנַאל סָאד טעװ ןָא רעבַאטקָא

 יד ןגעק םישדח ייווצ עטצעל יד ןיא דנַאל ןיא ןיירא ןענעז עכלעוו םיטילּפ

 .ןענגונדרַארַאפ"הילע

 ןלוּפ ןופ ןעמוק םיטילּפ יד זַא ,טקַאפ םעד טגָאטַאב טָאה רעטסיגימ רעד

 "שטייד ןופ ןעוועג הלוע ןענעז עטסרעמ יד זַא ,ןסייוו עלַא םגה ,עינעמור ןוא

 ,גיצנַאד ןוא עיקַאװַאלסָאכעשט ,ךיירטסע ,דנַאל

 ןרָאװעג ןפָאלטנַא ןענעז עכלעוו ,םיטילּפ יד ןופ ?ןכערברַאֿפ , םעד בילוצ

 טציא טרעװ ,םייה רעלַאנָאיצַאנ רעשידיא רעד ןיא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנַאק ןופ

 טשינ ןוא רעמ טשינ זיא ףָארטש יד ןוא .קלָאפ עשידיא עצנַאג סָאד טפָארטשַאב

 ,דנַאלמײה ַא ףיוא טכער ןייז קלָאפ ןשידיא ןופ ןביױרקעװַא טָאד יוװ רעקיגייוו

 טּפשמרַאפ ןענעז עכלעוו ןדיא ןופ גנוטער עקיצנייא יד ןעמענקעוַא סָאד ןוא

 ,םונהיג ןשיטימעסיטנַא ןופ רעדנעל יד ןיא :טאגרעטנוא םוצ

 רָארעט םוצ טצעזעגסיוא ןוא רקפח ןעוועג רדנַאל סָאד ןזיא רָאי יירד

 ץעזעג ןריפגייא טנָאקעג טשינ טָאה גנוריגער יד ןוא ,סעדנאב עשינַארַא ןופ

 עריא ןטַאררַאפ טָאה גנוריגער-טַאדנַאמ יד יו םעדכָאנ ,טציא .,טייקרעכיז ןוא
 תופיקת עסיורג ַא סױרַא גנוריגער יד טזייוו ,קלָאפ ןשידיא םוצ ןעגנוטּכילפרַאפ

 "לצזעגע"הילע ןופ גנוריפכרוד רעד ןיא
 רעכלעוו ,הילע עשידיא יד ןקיטשרעד ןופ םישזער רעקיטפעמנגייא רעד

 קידנבעגרעטנוא ,גנוריגער-טַאדנַאמ רעד ךרוד דנַאל ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא
 סלַא טכַארטַאב קלָאפ ןשידיא םעד ךרוד טרעװ -- לָארעט ןשיבארא םוצ ךיז

 ףיוא טריזַאב זיא סָאװ ןוא ,דוסי ןשילַארָאמ ןייק טשינ טָאה סָאװ םישזער א
 .טפארק רעלאטורב

 ,םישזער ןלַאטורב ןטימ טכַאמעג םולש טשינ טָאה קלָאפ עשידיא סָאד

 טשינ םיא טימ טעוו ןוא "ךוכ ןטייוק ןיא ןרָאװעג טרימַאלקַארּפ זיא סָאװ
 ןרָאװעג טפַאשעגּפָא טשינ זיא דנאלמייה ןייז ףיוא טכער ןייז .,ןכַאמ םולש
 ןדיא יד ןופ ךיז ןרעקמוא סָאד .גנוריגער-טָאדנַאמ רעד ןופ טַאררַאפ םעד ךרוד
 .טכער עשירָאטסיה ןוא טכעלריטאג רעייז זיא -- דנַאל רעייז ןיא
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 ךיז ןרעק עכלעוו ,םיטילּפ עשידיא יד טשינ ןענייז רעכערב-ץעזעג יד

 עטסכעה יד ייז ןופ ןביורוצקעװַא ןכוז עכלעוו יד רָאנ ,דנַאל רעייז ןיא םוא

 .ץנעטסיזקע ןייז ףיוא טכער יד :טגָאמרַאפ שטנעמ ַא סָאװ טכער

 ט"צרת ,חמת ה"כ ,םילשורי ,רוטנעגַא רעשידיא רעד ןופ עוויטוקעזקע יד

 (1939 ילוי 12)

 הריזג סדלַאנָאדקַאמ

 ,רעטסינימ לַאינָאלָאק םעד טגערפעגנָא טנעמַאלרַאּפ ןיא ןעמ טָאה טנייה
 דנַאל ןיא ןעמוקעגניירַא סנטצעל ןענעז ןדיא לָאצ עסיורג ַא זַא ,טסייוו רע יצ
 .ןעמענוצנָא העדב גנוריגער סטעטסעיַאמ ןייז טָאה ןעלטימ עכלעוו ןוא ,לַאגעלמוא

 ,טגָאזעג טָאה ןוא קיטכיר זיא'ס זַא ,טרעפטנעעג טָאה רעטסינימ רעד
 ןדיא ןופ הילע יד ןרעטכיילרַאפ וצ ךיז טימַאב גנוריגער סטעטסעיַאמ ןייז זַא

 ןכיירגרעד טעװ יז זיב ,רָאי ףניפ עקידנעמוק יד ןופ ךשמ ןיא לארשי ץרא ןייק
 יד ןפלעה ֹוצ טימַאב לעיצעּפס ךיז טָאה גנוריגער יד .,75,000 ןופ לָאצ יד

 -ניײרַא טביולרעד ייז ןעמ טָאה רעבירעד ןוא עּפַארײא-לַארטנעצ ןופ םיטילּפ

 ןַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא םישדח עטצעל יד ןיא רעבָא ,דנַאל ןיא ןעמוקוצ

 ךרוד הילע רעד ןופ גנַאג ןלַאמרָאנ םעד ןרעטש וצ ךֹוזרַאפ רעטדיזינַאגרָא

 -מוא עטסרעמ יד יו תויה ןוא .עיצַארגימיא רעלַאגעלמוא ןופ גנוגעווַאב ַא
 הנכס ַא ןעוועג םעד ןיא זיא ,עינעמור ןוא ןליוּפ ןופ ןדיא ןענעז םילוע עלַאגעל

 גנוגעוװַאב עקיזָאד יד .םיטילּפ יד ןפלעה וצ ןעגנוגנערטשנָא סגנוריגער רעד רַאפ

 סטעטסעיַאמ ןייז ןוא גנורעטיברַאפ עדנרעיוד ַא דנַאל ןיא ןפורעגסיורַא טָאה
 ץעזעג םעד ןרעטש וצ ךוזרַאפ ןקיזָאד םעד ןלעטשוצּפָא ןסָאלשטנַא זיא גנוריגער

 ,דנַאל ןיא
 (1939 ילוי 12 ,"רבד?)

 בל-רכ .ק

 (*ףיש רעד ףיוא טנוב ַא

 ,נוצ ַא ןופ סענָאגַאװ ןיא טרַאּפשרַאפ ןעוועג רימ ןענעז געט ףגיפיריפ
 ןײרַא ףיש רעד ןיא ןיײגוצּפָארַא ,ןפַאה רעצנַאטסנָאק ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ
 רעזנוא טימ טקיטפעשַאב ךיז ןבָאה סָאװ יד .טזָאלעג טשינ זנוא ןעמ טָאה
 ןענעז רימ ,ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא הריזג יד סָאװרַאפ ,טסואוועג ןבָאה עזייר
 ןטַאשרַאפ טנַאקעג טָאה זנוא ,ןרישזַאסַאּפ עכעלנייוועג ןייק ןעוועג טשינ ךָאד
 ןיא טכענ ריפ ןוא געט ריפ טקינייּפעג יֹזַא ךיז רימ ןבָאה .ערה-ןיע ןַא

 טשינ ,רעסַאװ ןּפָארט ןייא ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס .סענָאגַאװ ענעסָאלשעג

 ,"סַאלרעּפ סָאל, ףיש רעד ןופ הליּפעמ א ןופ טלייצרעד (*
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 גנַאל ױזַא זנוא טָאה טשרוד רעד .ןטעזָאלק יד רַאפ טשינ ןוא ןעקנירס םוצ
 טגנַאלרעד זנוא ןוא ןעוועג םחרמ זנוא ףיוא ךיז טָאה רעצימע יב ,טקיגײּפעג
 ,שטנעמ ַא ףיוא זָאלג לטרעפ א ךרע ןַא ,ןעקנירט םוצ רעסַאוװ לטיבא גערב ןופ

 שכעלטע ןרָאפעגּפָא ןענעז רימ .טרירעג גוצ רעד טָאה גָאט ןטפניפ ןפיוא
 ןענעז טרָאד ,ןפַאה ןשינעמור ןטייווצ ַא ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז רימ זיב העש
 ,ןטשרעביוא םעד ןביול ןוא ןעקנַאד ,?סָאלרעּפ סָאל , ףיש רעד וצ ןעמוקעגוצ רימ
 זיא טָא !סענַאגַאװ יד ןיא ןדיל"הסיפת יד ךופ טויילעגסיוא זנוא טָאה סָאװ
 ןופ געט עטשרע יד .טגיװ רעקידהיחמ ןייז ןוא םי רעשירפ ,רעסיורג רעד
 ,בצמ ןרעווש רעזנוא ןיא ןסעגרַאפ טכַאמעג זנוא ןבָאה םי ןפיוא עוייר רעד
 ןופ ןרעלעק יד ןיא ןוא ;ןטקודָארּפ לסיבַא ןעועג ךָאנ זיא קעזיקור יד ןיא
 םוצ רעסַאװ ןוא ןסע םוצ זייפש לסיבַא ןענופעג ךָאנ ךיז סָאה ףיש רעד
 ןוא ,ןעגנורעדנַאװ יד ןיא ןעגנַאגעגסױא טשינ ךָאנ ןענעז תוחוכ יד .ןעקנירט
 ךָאנ ,לסיבַא ךָאנ/ :טסיירט ןוא ךָאנ טרעטסילפ גנוגפָאה ןופ ךאלמ רעד
 זנוא ןעמ טיג טיורב ךיוא .סָאמ א טימ רימ ןעקנירט רעסַאװ ,,."לסיבַא
 לסיב סָאד טָאה גנוטיײדַאב ַא רַאפ סָאװ רעבָא ,טנאה רעטיירב ַא וצ טימ טשיג
 ?ליצ םעד ןגעקטנַא ןדייל

 ייז ןעייג סָאװ רעכָא ,ןרָאפעגייברַאֿפ רימ ןענעז ןשינעקורט ןוא ןעלוגיא
 טָאה טָא רָאנ ,לארשי ץרא זיא סָאד -- לוניא ןייא וצ ןליצ רימ --- ? ןָא זנוא
 ,,.סורָאמױראמ ןופ ןפַאה ןיא טלעטשעגּפָא ףיש רעזנוא ךיז

 עליטש יד ףיוא ןענַאטשעג ףיש יד זיא טכענ סקעז ןוא געט סקעז
 טייטש סָאװרַאפ :םרוטש ַא ןעוועג השעמ תעשה זיא ןצרַאה ןיא .ןרעסַאװ
 טשינ ָאד ויא סעּפע ,ףיש רעד ףיוא רָאפ ָאד טמוק סעּפע ?גנַאל יֹזַא ןעמ
 ןרעקמוא ךיז לָאז ףיש יד :ךיז ןעמ טעקשוש ואוו טשינ ואוו .,גנונדרָא ןיא
 ןלָאז סָאװ ,ךעלפיש ףיוא טרַאװעג טייצ עצנַאג יד ָאד טָאה יז ,ץנַאטסנָאק ןייק
 ןטימ ןרָאװעג טדערעגּפָא זיא יֹוזַא --- רַאטנעװגיא ןקידעבעל ריא ןריפרעכירַא
 -ןיוש ,ןרָאפקירוצ רע ליוו --- ןעמוקעג טשיג ןענעז ייז דלַאביװ ןוא ; ןַאטיּפַאק
 ימ עצנַאג יד ןעוועג טסיומוא עקַאט ןענעז ?ןייז עקַאט יװַא סע סעװ עשז
 ? םירוסי עלַא ןוא

 ?ןיהואוו -- ןיױוש טראפ יז .טרירעג טָאה ףיש יד
 ןענַאװ ןופ ,רעדנעל ענעי ןופ גנוטכיר רעד ןיא קירוצ םרָאֿפ ףיש יד

 טשינ ייז טָאה ןעמ ואוו ,ןיהַא ; ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא ןענעז עטגלָאפרַאפ יד
 טקוקעג ןרישזַאסַאּפ יד ןבָאה ןגיוא עטצָאלגעגסיױא טימ .סופ ַא ןלעטש טזָאלעג
 ןעײרשסױרַא ןביױהנָא יז ןלָאז .ןָאט וצ ָאד ןבָאה ייז סָאװ טסואוועג טשינ ןוא
 ,סױרג זיא רבדמ:רעסאװ רעד ?ןרעה ןעד יז סעװ רעװ -- ךָארב רעייז
 ןוז עקידרעייפ יד ,קיאור ןוא לב יא למיה רעד ךיוא .םוטש ןוא טיירב
 ?ןדנעוו רערעדנַאװ עכעלקילגמוא יד ךיז ןלָאז ןעמעוו וצ .טעילַאמס ןוא טגערב

 ערעייז ,עּפורג-טנגול ַא טלייטעגסיוא ךיז טָאה עסַאמ-רערעדנַאװ רעד ךופ
 ןכילגעגסיוא ךיז ןבָאה ןשטנעמ עגנוי יד ,טייטגסָאלשטנַא סיוא ןקירד רעמינּפ
 ,גנוגנערטשנָא רעטצש7 ַא ןגעקטנא יװ טקעועגפיוא ךיז ןוא
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 ןגנַאל ןופ ןעגנַאלקּפָא ,ןעיירשעג ןרעה ךיז ןזָאל לייט ןטשרעטנוא ןופ

 טרעו טנַאה רעטסעפ ַא טימ ,לקַאװ רעקרַאטש ַא -- גנולצולּפ ןוא .טכעפעג
 ,טלעטשעגּפָא ףיש יד

 ? ןעשעג זיא סָאװ

 ןיינ .ןטייק ןיא ןדנובעג ןענעז ןסָארטַאמ יד ןוא ןַאטיּפַאק-ספיש רעד
 יד וצ תויח עטגלָאפרַאפ יד ןרעקקירוצ טשינ ןלעװ ייז !טשינ ןפוא םושב

 דנַאל ןטמיורטעגסיוא ןופ סעגערב יד ֹוצ ,ןיירַא רעליימ יד ןיא טניה-רעגעי
 טגעװַאב ףיש יד ןוא !ךיז ליוו סע סָאװ ןייז געמ -- ןעמוקוצ ףיש יד טעוו
 רעייז וצ ןָא ןעמוק רערעדנַאװ עקיבא יד .חרזמ ףיוא טייג יז .,רעדיוו ךיז
 ,ףיש יד ןעגנערב ןלעוװ ייז --- .ןסָארטַאמ ןָא ,ןַאטיּפַאק ַא ןָא ,טקנוּפ-ור ןטצעל
 -סיוא ךיז טָאה ריציפָא-ספיש ןייא ,ָאי .ןעגנערב טשינ ייז טעוװ ףיש יד ביוא
 -ּפַא טשינ ןטסָאּפ ןייז ןופ טעו רע -- עכעלקילגמוא יד ןפלעהוצטימ ןפורעג
 ,ןליפרעד טכילפ שכעלשטנעמ ןייז טעװ רע ,ןטערט

 (1939 ילוי 25 ,"רבד;)

 :לעיציפָא ,1939 ילוי 0

 זיא ,ןָאפ רעשימַאנַאּפ רעטנוא ,"ָאדַארָאלָאק, ,םילוע עשידיא טימ ףיש ַא
 טקרעמַאב זיא יז יו םעדכָאנ ײצילָאּפ רעד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעג גָאטרַאפ טנייה
 לת ןופ ןופצ ןיא ,הילצרה ןבענ ?לַאירעּפמיא, ףיש-סגירק רעד ךרוד ןרָאװעג

 "עג טכַארבעג זיא ,םילוע 272 ןענופעג ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו ףיוא ,ףיש יד .ביבא
 .ךַאװ ַא רעטנוא הפיח ןייק ןרָאװ

 ?קרַאש, לפיש-יײצילָאּפ רעיינ רעד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעג זיא ףיש יד
 52 ;(ןעיורפ 168 ןוא רענעמ 210) םילוע 278 ןענופעג ךיז ןבָאה ףיש רעד ףיוא
 ַאצנַאטסנַאק ןופ ןרָאפעגּפָא ןענעז ייז ,ןלױּפ ןופ 325 ןוא עינעמור ןופ ןעמַאטש
 ןַאטיּפַאק רעד .ןָאט 591 זיא ףיש רעד ןופ שזַאנָאט רעד .קירוצ געט ןצרעפ טימ
 ,ןרַאגלוב ףלע ןוא רענעמור ףניפ ,ןכירג ריפ --- ןסָארטַאמ יד ןוא ךירג ַא זיא

 ,1939 טסוגיױא }

 ,הפיח ןיא טרעקנַא עכלעוו ,יָאדַארָאלַאק; ףיש רעד ףיוא םיליּפעמ יד וצ
 -רַאפ זיא'ס ,םי ןיא ןקישקירוצ ייז ליוו'מ זַא ,ןעגנַאלק ןעגנַאגרעד ןטכענ ןענעז
 ַא ןרימַאלקָארּפ וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס ןוא גנולמַאזרַאפ ַא ןָאװעג ןפור
 ןקידנדער ַא ןיא ,ןייז וצ הלוע ןביולרעד טשינ ייז טעוו'מ ביוא ,קיירטש-רעגנוה

 רימ, :טייו טרעהעג ךיז טָאה סָאװ עמיטש ַא טימ ןגירשעגסיוא ייז ןבָאה רָאכ

 ,"הּפמ זוזנ אל, *! ןייז הלוע ןליוו
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 יולב השמ ברה

 םי ץא ןעגנירּפש סָאװ יד

 ןעגנירּפש סָאד ןביוהעגנָא ךיז טָאה קירוצ רָאי טנזיוט יירד רעביא טימ

 .םי ןיא

 ןופ ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא ןענעז ייז .םירצמ ןופ סױֹרַא ןענעז ןדיא יד

 ,לארשי ץרא ,דנַאל טרעשַאב רעייז ןופ גנוטכיר רעד ןיא טזָאלעג ךיז ןוא םירצמ

 טגָאיעגכָאנ ייז טָאה אנוש רעד ןוא ,םי ןופ גערב םוצ ןעמוקעגוצ ןענעז ייז ןוא

 טשינ ןענעז סע ןוא .םי םענופ גערב םייב טנַאיעגנָא ייז ןבָאה םירצמ יד ןוא

 ןבָאה .געווסיוא ןייק ןעוועג טשינ זיא'פ ןוא ןעמיװשוצרעכנירַא ןפיש ןייק ןעוועג

 סע לעוװ ךיא : טגָאז רענייא ; ערעדנא יד טימ ענייא ןטָארַאב ןעמונעג ןדיא יד ךיז

 םיא ךָאנ .םי ןיא ןיירַא זיא ןוא םדנימע ןב ןושחנ ןָאטעג גנורּפש א טָאה .ןָאט

 יד ךרוד ןגָארטעג ןרעוו ,םי ןיא ךיז ןעקנירט יז .ערעדנַא ןעגנורּפשעג ןענעז

 ואב זיא'ס לייוו ,טָאג ףלעה :טעבעג טימ ןעירש ייז ןוא ,סעילאוופ עשימרוטש

 .שיגעקירט רעד ןיא רעבירַא ןעייג ייז ןוא ךיז טלַאּפש םי רעד ןוא .שפנ דע םימ

 ייז סָאװ דנַאל סָאד ,לאושי ץרא ןייק ןָא ייז ןעמוק רבדמ ןיא ןעגנורעדנַאװ ךָאנ

 ,טנשרי'עג ןבָאה

 עבלעז יד ןופ ךעלקינייא יד רעדיוו ךיז ןעניפעג רָאי טנזיוט יירד ךָאנ

 הנידמ רעד ןיא ַאצנַאטסנָאק טָאטש רעד ןיא ,םי ןופ גערב ןפיוא לארשי ינּב

 ןופ ןבירטעגסױרַא ןרעוו ,םיאנוש ערעייז ןופ דנַאל םענופ ןפולטנַא יז .שינעמור

 סָאד ,לארשי ץרא ןייק קעווַא ךיז ןזָאל ןוא תולג םעד ןזָאלרַאפ ,רעדנעל עדמערפ

 דנַאל ךעלטנייפ ןייא ןופ קידגרעדנַאװ יֹזַא ןוא ,טנשריעג ןבַאה ייז סָאװ דנַאל

 .םי םענופ גערב םוצ וצ ייז ןעמוק ןטייווצ ןיא

 "גוא יד ,ור"וצ טשינ ייז טזָאל ,ךָאנ ייז טפיול רעקלעפ ןופ האנש יד ןוא

 רעדיוו ייז ןגָאי םיאנוש יד ןוא דנַאל סָאד ןזָאלרַאֿפ וצ ייז ןביירט רעקירדרעט

 .ַאצנַאטסנָאק טָאטש רעד ןופ םי םענופ גערב םייב קידנעייטש ןָא

 יד ,גנאגכרוד ןייק ןוא ףיש ןייק ָאטשינג זיא'ס .שימרוטש זיא םי רעד ןוא

 לעפַאב ַא ןוא .עינעמור זי ןעגנאגרעד זיא לארשי ץרא ןייק החילע ףיוא הריזג

 סעמעוו רעדניק עשידיא יד ןעמענוצפיוא טשינ ןפיש עלַא וצ ןבעגעגסױרַא טרעוו

 ןעגנולעג זיא ןדיא לָאצ ַא ןוא -- לארושי ץרא ןייק טעדנעװעג ןענעז ןגיוא

 עגנַאל םישדח ךָאנ זַא ,גנונפָאה רעד טימ ףיש רעד טָא ףיוא ןעמוקוצפיורַא

 ןיא ,טייהרעליטש .,"ןענש'בנגוצניירא ךיז, ןייז חילצמ ייז ןלעװ ןעגנורעדנאוו

 ,תובא ערעייז ןופ דנַאל סָאד --- לארשי ץרא ןייק ,טכַאנ רעד ןופ שינרעטסניפ רעד

 יז ןוא עכעלקילג יד טָא וצ ןגיוא שרעייז טימ ךיז ןגָארט ןדיא רעטרעדנוה ןוא

 ןשטייב יד רעבָא ,לארשי ץרא ןייק ןרַאפּפָא ףרַאד סָאװ ףיש רעד ףיוא ןרעטעלק

 רַאפ טָאה ףיש יד .גערב םוצ קירוצ ןייג וצ ייז ןעגניווצ רעקירדרעטנוא יד ןופ

 -וצ , 1 טגָאז רעגייא ,ךיז ןטָארַאב רעדניק עשידיא ןוא ,ןריט עריא טכַאמרַאפ יז

 רעד ןייז לעװ ךיא, : טגָאז רעטייווצ רעד ןוא *ןירַא םי ןיא ּפָארַא ךיא לעוװו טשרע

 ןיא טגנירּפש ןוא טנעה ענייז םיליּפעמ יד ןופ רענייא סיוא טיצ ,"רעטשרע
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 ַא ,רעטייוצ א ,רענייא ,םי ןיא ךיוא ןעגנירּפש ןוא ערעדנַא סע ןעעז ,רעסַאוװ
 ,קיצרעפ . . . רעטירד

 ןעיירש ייז ןוא ,סעילַאװכ עשימרוטש יד ןיא םי ןיא ךיז ןעקנירט ייז ןוא
 ...טשינ ךיז טלַאּפש םי רעד ןוא .שפנ דע םימ ואב לייוו ,טָאג ףלעה : טעבעג טימ

 ןופ רעצרעה עטזיורבעגפיוא ןופ םי ַא רעבָא ,טשינ ךיז טלַאּפש םי רעד
 סָאד ןוא .רעקיטש ףיוא ןסירעצ ןוא ןטלָאּפשעג טרעו רעדירב ןענָאילימ
 .רעצרעה ףיוא טמערוטש ןוא ןעלמיה ףיוא טסייר םי םעד טָא ןופ ךיז ןטלַאּפש

 "וצ ןטלַאּפש גנוריגער רעשיטירב רעד ןופ ץרַאה סָאד ךיוא ךיז טעװ יצ
 ךרוד תונמחר ןופ קנופ א ןעגנירדניירַא טעוו יצ ? ענעצס עכעלקערש ַאזַא קידנעעז
 עכלעו יד רַאפ תונמחר ןופ ןליפעג ןקעװרעד ןוא טכיש רענרענייטש רעד
 ? םי ןיא ןעגנירּפש

 ?ןטלַאּפש סע ךיז טעוװ יצ

 ,םי ירבשמ םירידַא םיבר םימ תולוקמ:טגָאז סָאװ םי רעד ,םי רעד
 'ה םורמב רידַא

 ,(19239 ילוי ,"לארשי לוק;)

 !ןרעפיצ ןיק טשינ

 ןוא געט עכעלטע ןיוש טרעקנַא םיליּפעמ יד טימ ?ָאדַארָאלַאק; ףיש יד

 ןרישזַאסַאּפ יד טזָאלעג טשינ ץלַא ךָאנ טָאה'מ ןוא ,הפיח ןופ םי םייב טכענ
 ץרא יד סױרַא טזייו'ס סָאװ תוירוכא יד ןוא ,גערב ןטרַאגעג םעד ןטערטַאב
 ,טריניפַאר רעייז לָאמ סָאד זיא גנוריגער עקידילארשי

 -גָאװ הרדס עצנַאג יד טכַאמעגכרוד ןבָאה םיטילּפ רעטרעדנוה עקיזָאד יד
 ריא טימ טָאה טכַאמ-ןטַאדנַאמ יד ןעמעוו ,םילוע טייהרעמ יד יוװ טקנוּפ ,ןשינעל

 יד ךָאנ ןוא .לַאגעל-טשינ סלַא טרעלקרעד טייקכעלצעזעג רענעבירטעגרעביא

 ךיז :"גונעת,-בָאנוצ ַא טימ ןעוועג דבכמ ייז ןעמ טָאה ןדייל ןוא םירוסי עלַא

 סולשַאב ןפיוא גנוטרַאוװרעד ןיא ,שואי ןֹוא גנונפָאה ןשיווצ טכענ ןוא געט ןעלּפַאצ
 -ַאּפ םענעי ןופ ּפעלק ןּפַאכ ןשיווצניא ןוא ,גנוריגער רעקיד'לארשי ץרא רעד ןופ
 -ףַאפ ןוא ןגָאלשעג טָאה רע זַא ,טלייצרעד סָאװ רָאנ זנוא טָאה'מ סָאװ ,טנַאיציל
 ,קעד-ףיש ןפיוא םיליּפעמ יד ןופ םענייא טעדנואוו

 ןטלַאהרַאפ טָאה יז זַא ,גנודלעמ רעלעיציפָא ריא ןיא טָאה גנוריגער יד
 "וצ זיא ףיש רעד ןופ דנַאטשוצ רערַאטינַאס רעד זַא ,טרעלקרעד ?ָאדַארָאלַאק,

 יד ןַא ןײּפש ןוא רעסַאװ ןיא לגנַאמ ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,קידנלעטשנדירפ
 -- טייהרעדנימ ַא ןוא רעגריב עשיליוּפ ןענעז ןרישזַאסַאּפ עריא ןופ טייחרעמ
 ,עשינעמור

 וצ גנוניימ עכעלטנפע יד טיירגעגוצ ,סיוארָאפ ןיא טגרָאזעג ,ןכב טָאה יז
 -ָאלָאק/ ןופ םילוע יד זַא ,ןעמעננָא רימָאל ,ןסילשַאב טעוו יז סָאװ ,סולשַאב ןדעי

 רעייז םעד בילוצ זיא -- רענריב עשינעמור ןוא עשיליוּפ תמאב ןענעז *?ָאדַאר
 ןעייוו יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןשטנעמ 275 עקיזָאד יד ןטלָאװ יצ ןוא ? רקפה ןבעל
 ,ץנעטסיזקע ןופ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג רָאנ ןטלָאװ ייז ביוא ,עזייר ַא ןופ ןדייל ןוא
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 ייז ןלָאז סָאװ ףיוא ?רעדנעל ערעייז ןיא ןבעל קידנעטשנָא -- ךעלשטנעמ ַא
 יד -- םורָא רָאי בלאה א ןוא ריפ ןיא --- ןפַאשּפָא טעוו'מ ןענַאװ זיב ? ןטרַאװ
 ןיא רעירפ ךָאנ ןפַאשּפָא יז טעוו'מ זיב רעדָא ? ךוב-סייוו ןטימ םכסה ןיא הילע
 -סגנוריגער עשיטירב עקיטכיוו יד ןשיווצ ןכַאמּפָא עמייהעג יד טימ גנַאלקנייא
 ? רָארעט ןשיבַארַא ןופ רעריפנָא יד ןוא טייל

 טעטימָאק ןשיבַארַא ןטשרעכיוא ןופ ןעמָאנ ןיא רעכערּפשריפ יד ןופ רענייא

 רעד ןשיווצ ןעגנולדנַאהרעטנוא רָאפ ןעמוק'פ זַא ,טרעלקרעד ןטכענ טָאה דנַאל ןיא

 יד ןרירעפסנַארט לָאז'מ זַא ,טמַא-עינָאלַאק םעד ןוא גנוריגער רעקידלארשי ץרא

 בעד ןעקנַאד תמאכב ןלעװ םיליּפעמ יד ; ןרעפיצ ןייק *ָאדַארָאלָאק ,, ןופ ןשטגעמ

 רעבָא { טייקיצראהטוג ןוא טייקילעזטייל רעד רַאֿפ טעטסשיֵאמ ןייז ןופ גנוריגער

 ןייק טשינ .ןעמעננָא דסח ןקיזָאד םעד ןלעװ ייז ףיוא ,קפס רעסיורג ַא זיא'ס

 וצ רָאנ ,תולג םעיינ ןייק וצ טשינ { לארשי ץרא ןייק רָאנ ,ןייג ייז ןלעוו ןרעפיצ

 וצ ךיז ןוא טַאמיײה רעייז וצ ןרעקוצמוא ךיז טכער סָאד ןבָאה ייז ןוא .דנַאלמיײה ַא

 ןוא רעטלע ךס ַא סרעייז טכער עקיזָאד סָאד זיא לָאפ ןדעי ןיא .טרָאד ןצעזַאב

 יז ןלעווק ןוא ןעשטומ סָאװ ,עקינעי יד ןופ טכער סָאד רעידייא טעדנירגַאב רעמ

 ,גגוטער ןופ געװ םעד ייז רַאפ ןרַאּפשראפ ןוא

 ,(1939 טסוגיוא 3 ,י"רבד;)

 ןרָאטסינימ טפ יםימחר,

 טנעמַאלרַאּפ ןיא ןֿבָאה דלַאנַאדקַאמ ןוא ןָאטרעטניװ דרָאל ןרָאטפינימ יד

 ןָאטרעטניװ רעטסינימ .םיטילּפ יד ןגעװ סעיצַאלעּפרעטניא ףיוא טרעפטנעעג

 ןריטרָאּפסנַארט וצ יװ ךַאז ערעמַאזיורג ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,טגָאזעג טָאה

 ןופ טעברַא יד ןכײלגרַאפ זיולב ןעק רע ןוא ןפיש ?עלַאגעלמואע יד ןיא םיטילּפ

 רעטסינימ רעד ןוא דוס ןייק טשינ זיא סָאד ,לדנאה"-ןעיורפ טימ ןזָאױטַאמ יד

 ןטײקמַאזיורג ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןפיש ךס ַא ןיא זַא ,ןקעדטנַא טשינ סע ףרָאד

 למיה ןופ ןלַאפעגּפָארַא טשינ זיא תוירזכא עקיזָאד יד רעבָא ,ןטַאט-טלַאװג ןוא
 "יורג ערעסערג ייווצ ןופ טאטלוזער א זיא סָאד ,ןײלַא ךיז ןופ ןעמוקעג טשינ ןוא

 ןופ טײקמַאזיורג רעד ןופ : טשרעוצ ןרָאװשג ןעגנאגאב ןענעז עכלעוו ,ןטײקמַאז

 "ייה ערעייז ןזָאלרַאפ וצ ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילדנעצ ןעגניווצ סָאװ עקינעי יד

 רעטנזיוט ןעגניווצ סָאװ יד ןופ טייקמאזיורג רעד ןופ ןוא ,תולג ןיא ןייג ןוא ןעמ

 ןופ רעלגומש .דנַאל טלייוועגסיוא רעייז וצ געוו אזַא ףיוא ןזָאל וצ ךיז ןשטנעמ

 טָאג ,טייצ רעייז טנייה זיא'ס -- םינימה לכמ רעלדנעה-ןשטנעמ ןוא םיטילּפ

 ַא טימ תונברק וצ ייז ןלעטש עכלעוו ןטנעגַא עקיטכעמ ליווצ טקישעגוצ ייז טָאה

 יד ןופ טנעגַא םוצ ייג , : טגָאז סָאװ דנאלשטייד-יצַאנ זיא סָאד .טנַאה רעטיירב

 םוצ ייג , 4 טגָאז סָאװ גנוריגער-טאדנאמ יד ןוא ,"בראטש רעדא ןפיש שלאגעלמוא

 ןעגנולקעג ןבָאה ןייש יוװ ,תמא .*ברַאטש רשדֶא ןפיש שלאגטלמוא יד ןופ טנעגא

 -וע יד ןביוראב סָאװ יד ןגעק גנורעטישרעד ןייז ןוא רעטרעוו טנַאטרעטניוװ דרָאל

 "ער יד ןרָאװעג ןעמונעג ןענעז ןענַאװ ןופ ןבעגוצוצ ןטעגראפ זיולב טָאה רצ .םיל
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 טמוק רעװלָאװער ןייא .תונברק ערעייז ןעשַארטס רעביור יד עכלעוו טימ ןרעװלָאװ

 רעד ןוא ; "ןצעזעג-ןסָאר , סדנַאלשטײד-יצַאנ ןופ רעװלָאװער רעד ,ןילרעב ןופ ךָאד
 -גַאמ רעד ןופ ןצעזעג-הילע יד ןופ רעװלָאװער רעד ,ןָאדנָאל ןופ טמוק רעטייווצ

 ,רעטרעוו-סגנורעיודַאב סנָאטרעטניװ דרָאל ןעגנולקעג ןבָאה ןייש ,גנוריגער-טָאד

 ןופ ליומ ןיא עלעפעש סָאד רעביא טיג סָאװ רעד זַא ,ןסעגרַאפ זיולב טָאה רע

 ,סע טקוצרַאפ רע ןעוו בייל ןפיוא ןענערָאצ וצ טכער ןייק טשינ טָאה ,בייל םעד
 -ָארייא עקינייא זַא ,ןעקנואוועגנָא סעכ סיורג טימ טָאה ןָאטרעטניוװ דרָאל

 עכלעוו ןטיפָארּפ עסיורג יד בילוצ גנוגעווַאב-הלפעה יד ןציטש רעדנעל עשיאעּפ
 וצ שילַארָאמ טשינ ללכ תמא זיא'ס .ףליה רעייז קנַאדַא ןעמוקַאב וצ ןפָאה ייז

 -ָארּפ ןופ לַאװק ַא ןיא םונהיג ןֹופ ןשטנעמ ןעועטַאר ןופ ןינע םעד ןעלדנַאוװרַאפ
 ןביג סָאװ עקינעי יד וצ סע ןעוט סָאװ יד ןכיילגרַאפ טשינ רעבָא ןעק'מ .ןטיפ
 סע ןגעמ ,ןטיפָארּפ בילוצ ןשטנעמ עקידלושמוא ןוילת ןופ טנעה יד ןיא רעביא

 ,רעטקַארַאכ ןשיטילָאּפ ַא רָאנ ןגָארט סָאװ ןטיפָארּפ ןייז
 ,(1939 טסוגיוא 7 ,יירבד;)

 טָאלפ ןשילגנע ןטימ גנונגעזעג ַא

 ןטיהעג טציא זיב ןבָאה סָאװ ,ןפיש-סגירק עשילגנע יד זַא ,טעדלעמ ןעמ
 ןעלגומשכרוד טשינ ךיז ,הלילח ,לָאז ליּפעמ רעשידיא ןייק סעגערב-לארשי ץרא יד
 ןלעוו'ס ןוא טכילפ רעייז ןופ ןרעוו טײרפַאב ןָא טציא ןופ ןלעוװ --- ,ןײרַא דנַאל ןיא

 עקיזָאד יד טעוװ האלהו םויהמ .ןבַאגפיוא ערעדנַא ןרעוו טגײלעגפױרַא ייז ףיוא
 סָאװ ,ײצילָאּפ -גערב רעלעיצעּפס רעד ףיוא ןרעוו טגײלעגפױרַא עבַאגפיוא ענייש
 ,טפַאשרעּפרעק עשיבַארַא-שילגנע עטשימעג ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש

 שינעפרעדַאב ןוא טכילפ רעזנוא רַאפ רימ ןליפ טימרעד תוכייש ןיא .,,
 ןגָארטעג רעטציא זיב ןבָאה סָאװ ,ןסָארטַאמ ןוא ןריציפָא עשילגנע יד ןגָאז וצ
 -ּפָארַא ייז ןופ יז זיא טציא ןוא טסַאל ערעווש עקיזָאד יד סנקור ערעייז ףיוא
 .רעטרעוו-סגנונגעזעג רָאּפ ַא -- ןרָאװעג ןעמונעג

 זיא לאווסיוא םענעגייא רעייז בילוצ טשינ זַא ,טסייוו בושי רעשידיא רעד
 רעייז טָאה ןעמ .ןרָאװעג טגײלעגפױרַא עבַאגפיוא עלעיצעּפס עקיזָאד יד ייז ףיוא
 ןסיו טשינ ךיוא ןעמ ןעק ,ָאי ייז טגערפ ןעמ ןעוו ןוא ,טגערפעג טשינ גנוניימ
 ןופ בור סָאד ןוא סעצנַאג סלַא קלָאפ עשילגנע סָאד ,הבושת רעייז סיוארָאפ
 טימ טריזירַאדילָאס טשינ ךָאנ ךיז ןבָאה טנעמַאלרַאּפ ןיא רעייטשרָאפ ענייז
 .ןעגנוטכילפרַאפ ןענעקיײלּפָא ןוא *דגַאיןשטנעמ , ןופ קיטילַאּפ רעקיזָאד רעד

 עטצעל יד ןבָאה עכלעוו ,ןסָארטַאמ ןוא ןריציפָא עבלעז יד זַא ,ךעלגעמ רעייז זיא'ס

 טימ לסקַא וצ לסקַא ןייטש ךָאנ ןלעוװ עבַאגפיוא עקיזָאד יד טריפעגסיוא םישדח

 ךָאנ ןלעװ עייר ןייא ןיא ייז טימ ןעמַאזוצ ,טנָארפ ןייא ןיא ןשטנעמ-בושי יד
 ייס ,טגָאיעג ךיז ןבָאה ייז ןעמעוו ךָאנ ,םיליּפעמ יד ןופ ליפ ךיוא ןייטש ךעלגעמ

 ןוא ,ןרעוו טּפַאכעג ןלעוו סָאװ ,יד ייס ;עטּפַאכעג טשינ יד ייס ןוא עטּפַאכעג יד
 ןסָארטַאמ ןוא ןרעציפָא עקיזָאד יד ןוא .ןרעוו טּפַאכעג טשינ ןלעוו סָאװ יד ייס
 -געמ ןייז טעוו לסקַא ייב לסקַא ןייטש ןימ ַאזַא סָאװ ,ןירעד קלח ַא ןבָאה סע ןלעוו
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 ,יוזַא טליפרעד ייז ןְבָאה עבַאגפיוא רעייז ןוא טייל-רעטילימ עקַאט ןענעז ייז .ךעל

 יז רעכלעוו ןיא ,םרָאפ יד רעכָא .,ןרָאװעג טגיײלעגפיױרַא ייז ףיוא זיא סָאד יו

 שטנעמ ןיא ןביולג רעזנוא זַא ,וצרעד ןעוועג םרוג טָאה ,טריפעגסיוא סָאד ןכָאה

 "עג ט'גרח רעד זיא סָאװ ,סָארטַאמ רעשילגנש רענעי .ןרעװ טעװעטַארעג לָאז

 ןבָאה עכלעוו ,םיליּפעמ יד ןשיווצ יורפ ַא ןטלעה וצ טלייאעג טָאה רע תעב ,ןרָאװ

 טימ טלייטעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעגלעז עשילגנש שגעי : הנכס א ןיא ןענופעג ךיז

 ענעי ףיוא יװ ,םיליּפעמ יד ןשיוװצ עקירעגנוה יד טוײּפשעג ןוא טיורב רעייז

 עלַא ייז -- ,טלעג ןוא םידגב שרעייז םיליפעמ יד ןבעגעג ןבָאה עכלעוו ,רענלעז

 סָאװ ,ןָאפ רעשילגנע רעד ןופ דובּכ םעד ןגיוא ששידיא יד ןיא טעװעטַארעג ןבָאה

 "גנע ןוא טַאררַאפ רעייז טימ ןקעלפַאב טלָאװעג ןבָאה יז ןטיהוצּפָא ענעפורַאב יד

 ,טייקיצרַאה

 ,ןשטנגיוו ייז ןלעוו רימ --- ? גָאט-סגנונגעזעג ןיא ןשטניוו ייז רימ ןלָאז סָאװ

 "שטגעמ רעמ ןליפרעד וצ ןלַאפסיױא לרוג רעייז ןיא לָאז ,קלָאפ רעייז ןעגיד םייב זַא

 ךָאנ ךיז טזָאל שטנואוו רעקיזָאד רעד ביוא ןוא ןנַאגפיוא עטפַאהנרע ןוא עכעל

 ןַאד --- ןבַאגפױא םינימ עכלעזַא לַאֿפ ךָאנ ןעייטש ייז ןוא ןכעלקריווראפ טשינ

 ייז סָאװ ,טייקכעלשטנעמ ןופ טכיל סָאד ןרעוו טלקנוטרַאֿפ טשינ ייז ןיא לָאז

 ,טסגיד רעייז ןיא ןזיװעגסיױרַא לָאמנייא טשינ ןכָאה
 ,(1939 טסוגיוא 9 ,"רבר;)

 ?פיש ךַאו א ופ ףוס רעד
 .1939 טסוגיױא וס

 ?דַאבניס , לפיש"ךַאװ סָאד ןרָאװעג ןעקנורטרעד זיא גָאטרַאפ 2:15 ןטכענ
 ,סיירפיוא ןַא ףילוצ סָאד זיא ןעשעג .הינתנ ןופ םורד ֹוצ ,קילַאפ ידַאוװ ייב
 ןוא קירוצ טייצ רעצרוק א טימ דנַאלגנע ןופ ןרָאװעג טכארבעג זיא "דאבניס,
 ,ןגערב יד ּפֶא ןטיח סָאװ ,ךעלפיש יד ןשיווצ עטסנעש סָאד ןעוועג זיא סע

 םיליפעמ רַאפ ןרעגַאל-עיצַארטנעצנַאק

 "עג ץנַאג ַא ןרעוו ןָא טציא ןופ ןלעװ םיליּפעמ ןופ תונחמ-עיצַארטנעצנָאק
 ןבָאה רעבָאה-טכַאמ יד ןכלעוו טיול --- גהנמ רעד ,לארשי ץרא ןיא דליב ךעלנייוו

 ןופ םיליּפעמ יד טימ ןוא *ָאדַארָאלַאק , ןופ םיליפעמ יד טימ ןעוועג גחונ ךיז
 ןשידירוי ַא ןעמוקַאב ןוא טפַארק ןיא ןיירַא ךעלצעזשג טעוו -- ךעלפיש ערעדנַא
 "טנַא ןענעז סָאװ ןדיא ; דנַאל ןיא עיצַאלוגער יד ןייז יוזא טעוו ןָא טציא ןופ ,סיזאב
 ןיא ןרעוו טראּפשרַאפ ןלעוו םייה רעלַאנָאיצַאנ רעייז וצ רעקינייּפ ערעייז ןופ ןפָאל
 שינעעזגייא רעד טיול טייצ עטצענערגאבמוא ןַא ףיוא רעגַָאל-עיצַארטנעצנַאק ַא

 ,רַאסימָאק"ךיוה ןופ
 ץנַאג ןייז ןלעוו ?*םיליּפעמ; רַאפ ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד זַא ,תועמשמ

 "סיוא זיא דנַאפַארַאס ןיא רעגַאל עיצַארטנעצנָאק רעד ,תמא .טניואווַאב טוג
 ,קיטנעק .רָארעט ןשיבַארַא ןופ תונברק -- ןטנַאטסערא יד ןופ ןרָאװעג טקידיײלעג
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 ןעיובוצפיוא וצ ןעמ טערט רעבירעד ןוא טיורג גונעג טשינ זיא רעגַאל רעד זַא
 .תילתע וצ טנעָאנ רעגַאל ןקיטכערּפ םעיינ ַא

 ןובשח ןפיוא טיובעג טרעוו רעגַאל רעד טָא זַא ,ןבירשעג טָאה גנוטייצ ַא
 רימ ןלעװ ,לעיער זיא טכירַאב רעקיזָאד רעד ביוא .רצוא-הכולמ ןשיטירב ןופ
 -רַאפ ןרעוו טעװ עבַאגסיױוא עקיזָאד יד זַא ,ןרעה וצ בורקב רָאג ןייז הכוז יאדווַא
 עשידיא יד ןטכירוצפיוא ידכ ןעגנערב ףרַאד דנַאלגנע סָאװ ,ןברק ַא יו טנכער
 םעד ןרידיווקיל וצ דיירטיוא ןַא יו ןעניד טעװ יז ךיוא ןוא ; םייה עלַאנָאיצַאנ
 זַא ,רעלָאצ-רעייטש ןשיטירב ןופ ןעגנַאלרַאפ טשינ ךָאד ןַאק'מ לייוו ,םזינויצ
 -- ןעגנונפָאה יד .לארשי ץרא שידיא ַא ןרעוו טיובעגסיוא לָאז ןובשח ןייז ףיוא
 ַא קיטיונמוא ןכַאמ טעװ רע זַא ,ךוב-סייוו ןפיוא טגיילעג טָאה גנוריגער יד סָאװ
 -רעה יד ןוא ןרָאװעג םייוקמ טשינ ץלַא ךָאנ ןענעז -- ?דלַאװעג ןופ טפַאשרעה;
 יבגל דלַאװעג ןופ םישזעד ןקיזָאד םעד ןריפוצנייא תונכה עלַא ןיוש ןכַאמ רעש
 ,בושי ןשידיא םעד יבגל ןוא הילע רעשידיא רעד

 רעלַאגעלמוא ןיא עטקידלושַאב יד זַא ,טסעפ טלעטש עיצַאלוגער-בָאגוצ ַא

 -עג ףשפא טלָאוװמ .רעטכיר עשיטירב רַאפ ןרעוו טכַארבעג אקווד ןלעװו הילע

 וצ ןעוועג ןעסיוא טימרעד טלָאװ יז ןעוו ,גנוריגער רעד ןייז הבוט ריכמ טפרַאד
 -געמַאזוצ ןוא טקילפנָאק ןכעלרעניא ןרעווש םעד ןופ טפוש ןשידיא םעד ןעיײרפַאב
 ,עיצקנופ רעלעיציפָא ןייז ןופ טכילפ םעד ןוא ןסיוועג ןייז ןשיווצ סיוטש

 עשיטירב רַאפ טציא זיב ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ ןסעצָארּפ ךס ַא רעבָא
 זיולב טשינ זיא טקילפנָאק רעשיכיסּפ רעקיזָאד רעד זַא ,ןזיוװַאב ןבָאה ,רעטכיר
 ,ןײלַא רעטכיר עשידיא ןופ לָאּפָאנָאמ ַא

 ןפמעק רעטכיר ןוא עטמאאב עשיטירב קיניײיװ טשינ זַא ,טסייוו בושי רעד
 וצ ןדנובעג ןענעז ייז לייוו רַאפרעד זיולב םיטילּפ עשידיא ןפמעקַאב ןלעװ ןוא

 ערעייז רַאפ ןבָאה ייז ןוא ,עיצַאלוגער ןוא ץעזעג ןָא טפור גנוריגער יד סָאװ ,םעד
 ,ןצנַאטסניא ערעכעה יד ןופ סעיצקורטסניא יד ןגיוא

 ,ןכב ןענעז םיטילּפ יד ןופ יירשעג-ייוו רעד ןוא בושי ןופ גנורעטיברַאפ יד
 "ַאב סָאװ ,יד ןגעק רָאנ ,ץעזעג םעד ךרוד ןריפ סָאװ ,יד ןגעק טעדנעוװעג טשינ
 ןוא תוירזכא ןיא ןעז וצ טביולרעד סָאװ ,םעטסיס םעד ןגעק ןוא םיא ןעמיטש
 ,טייקכעלצעזעג -- טכערמוא

 ,(19239 טסוגיוא 22 ,יירבד!)
 הא --

 ןַא מ ט פע ה .י

 געט ענעי ןיא

 רעד זַא ,העידי ַא ןרָאװעג טכַארבעג "םרהא/ ןופ ןעמָאנ ןיא זיא ןטכענ

 -ןרעסיוא ןשיטירב םוצ טעדנעוװעג ךיז טָאה ןטּפיגע ןיא רעטדנַאזעג רעשיטירב

 רעשיטירב רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טעב רע ןכלעוו ןיא ,ווירב ַא טימ םוירעטסינימ

 םיליּפעמ ןריפ עכלעוו ןפיש רַאפ ןטּפיגע ןופ ןגערב יד ןסילשרַאפ וצ; גנוריגער

 -עטכיילרַאפ זיא'ס עכלעוו ייז רַאפ ןכַאמ וצ ןדיימסיוא ןוא םי ןשידנעללטימ ןיא

 ."ןגערב עשיטּפיגע יד ייב ןעגנור
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 ףיוא טציא ןענעז עטדנַאזעג ןוא ןעגנוריגער ןופ סמודנַארָאמעמ ןוא ווירב
 םיחילש ןריפ ןענַאלּפָארע עלעיצעפס .טלעװ רעצנַאג רעד ןיא גנוגדרַא-גָאט רעד
 רעקיזָאד רעד --- תושקב ךיוא ןטלַאהטנַא טָאװ ווירב טימ רעפיול עדנעגנירד ןוא
 ,טלעוו רעד ףיוא םולש ןופ ןעמעלכַארּפ יד טימ ןָאט וצ טָאה שיוטסיואיווירב
 ידפ זיולב ,ןכיילגרַאפ ןוא ןצנערעפנָאק ,ןעגנולטימרַאפ ןוא תורשּפ רָאפ סעטיב

 ,טלעטשעגרָאפ טשינ ךיז ןבָאה רימ רעכָא .תקולחמ ןופ רעייפ םעד ןליטשוצנייא
 רעטדנאזעג רעשיטירב רעד ךיוא טעװ געט עקידמערוטש יז טָא ןופ ןטימ ןיא זַא
 -לנָאטסיה רעד ןיא ןסילשוצנָא ךיז טייהנגעלעג עקיטַאּפ ַא ןעגיפעג ןטפיגע ןיא
 ףַאפ ןטּפיגע ןופ ןגערב יד ןסילשרַאֿפ וצ ; עטיב ןייז טימ ץנעדנַאטסערַאק רעש
 יד ,ןַאמסטַאטש ןבושח ןופ ּפָאק ןפיוא טגיל גרָאז יד טָא זיולב !ןפיש-םיליּפעמ
 -עצ ענײמעגלַא ןוא ןברוח טניימ טָאװ ,גירק ןופ הנכס ןיא טייטש טלעוו עצנַאג
 וצ ידכ ןרָאװעג טריזיליבָאמ ןטפערק עלַא ןענעז ןײלַא דנַאלגנע ןיא ; גנורעטש

 ןגעוו ןעמ טדער רעדנעל עלַא ןיא ; טייקכעלגעמ עכעלקערש עקיזָאד יד ןדיימראפ
 "אב רעד ןופ ןלייט עלַא ןופ טעבראנעמאזוצ ןגעוו ,ןעײטרַאּפ עלַא ןקינייארַאפ
 "עגרעביא ןוא עיטַאּפמיס יד ןעניוועג וצ טייקידנעוװטיוג רעד ןגעװ ,גנורעקלעפ
 רעד ןיא הנידמ רעד ןופ ןסערעטניא יד ראפ רעניואוונייא עלַא ןופ טייקנבעג
 "יטירב רעד טשינ טסעגרַאפ טייצ רעבלעז רעד ןיא --- טָא ןוא .העש רעקיטציא
 ןופ חנכס יד -- רָאפשג רעיינ א רַאפ ןענרָאװ וצ ןטּפיגע ןיא רעטדנאזעג רעש

 ,לארשי ץרא ןופ ןגערב יד וצ ךיז ןסייר עכלעוו ,םיטילפ עשידיא

 ןטּפיגע ןיא טפַאשדנַאזעג רעשיטירב רעד ןיא טשינ ןעמ טייטשרַאפ יצ
 ךיוא זיא'ס ןוא -- ןעמ ףרַאד סיזירק-טלעוו אזַא ןופ טייצ ַא ןיא סנטסקינגייװ זַא
 ןגרָאז עלַא ןרירטנעצנָאק ןוא ןפישי-םיליּפעמ ןינע םעד ןופ ןקוקוצקעווא --- קיטיוג
 טשינ ללכב ןבָאה טָאװ ,ןפיש שרעדנַא ןופ טייקצנַאג ןוא טייקרעּכיז רעד םורא
 עטמַאַאב עכיוה יד זַא ,טּפָאה ןעמ ןעוו דליוו ױזַא סע טגנילק יצ --- ? םיטילּפ ןייק
 רעקיטציא רעד ןיא ןעגנומיטש יד ןצַאשּפָא ןלעוו גנוריגער רעקיטכעמ ַא ןופ
 ןופ ץהעש עקיטציא יד ןיא זיא טלעוװ רעד ןיא גנוניימ שכעלטנפע יד ?עגַאל
 סעיצַאװַא טימ ןעמענוצפיוא טגיונעג טשינ םזיצַאנ ןוויסערגַא םעד ןגעג לגנַארעג
 ךיז טדנעוו רעכלעוו ,ָאריאק ןיא ןטדנַאזעג ןשיטירב ַא ןופ טנעמוקָאד ןימ ַאזַא

 ,תושקב עכלעזַא טימ
 ,(1939 טסוגיוא 30 ,"רקובה,)
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 ןָאסלענעצ ַאק .ב

 * םזינןיצ ןופ עגַארפךרע יד

 לַאגעל זיא ץלַא ,"עלַאגעלמוא ,, יז טפור ןעמ סָאװ ,הילע ןַא ןַארַאפ זיא סע

 -ָארעד עלַאגעל ,ןעגנוריגער עלַאגעל :רערעזנוא טלעוװו רעלַאגעל רעד טָא ןיא
 יד ןיולב .סנכערּפשרַאפ ןופ ךורב רעלַאגעל ַא ,ןטנעמוקָאד עלַאגעל ,ןעגנורעב

 ,םירצמ-תאיצי ןופ טַאדנַאמ ןטלַא םעד ןופ דוסי ןפיוא ,גנורעדנַאװנײא עשידיא
 ,לַאגעל טינ זיא

 ןשיטירב ןיא :ךַאז רעדנעניױטש ַא ןופ תודע ןעוועג סנטצעל ןענייז רימ
 םענדָאמ ןקיזָאד םעד ןגעוו עיטַאּפמיס רעפיט טימ טדערעג ןעמ טָאה טנעמַאלרַאּפ
 טלעװ:רוטלוק יד רָאנ טינ ןוא .גנורעדנַאװנײיא עלַאגעלמוא טסייה סָאװ ,ןינע

 ךיוא רָאנ -- םימילּפ ןוא םילוע ערעזנוא רַאפ עיטַאּפמיס ןופ םינמיס סױרַא טזייוו
 ,דיילטימ ייז טימ טָאה ןוא ייז טימ טריזיטַאּפמיס םי רעד

 ןעמואוושעגוצ גערב ןקידילארשי-ץרא םוצ זיא קירוצ םישדח עכעלטע טימ
 ןופ ןדיא ערעטלע ףלעװצ ןענופעג ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,לפיש ןיילק ַא

 רעניילק ַא .ןָארטַאמ ענערַאפרעד ןָא ןוא רָאטָאמ ַא ןָא לפיש ַא ,דנַאלשטייד
 ליפיוו .טנורנּפָא ןיא ןעקניז ןוא ןרעקרעביא טנעקעג לפיש סָאד טלָאװ םערוטש
 ,םי ןפיוא םיטילּפ יד טָא ,ןענַאטשעגיײב ייז ןענייז םיסנ

 -רָאטָאמ ַא ,יײז ןופ סנייא זיולב ןוא ךעלפיש ףניפ ןגעוו רימ ןענעייל טָא ןוא
 עקידנגָארט ייז ןשיווצ ,עגנילטכילפ 160 ןעמוקעג ןענייז סע ןכלעוו ןיא .לפיש
 רעד ייז טָאה גערב ןופ רעטעמָאליק קיסיירד .רעדניק קיסיירד ןוא ןעיורפ
 ןוא .טָארַאב סטָאג ףיוא טזָאלעג ייז ןוא ךעלפיש יד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןַאטיּפַאק
 ,ןגערב ערעזנוא וצ טכַארבעג ייז טָאה ןוא טַאהעג תונמחר ייז ףיוא טָאה םי רער

 טימ ןעמַאזוצ סָאװ ,ןייז ךעלקילג טפרַאדעג ךָאד טָאה טסינויצ 'ועדעי ...
 ןבָאה ,טזָאלעגּפָארַא בושי ןפיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,סעפָארטסַאטַאק ןוא תורצ יד
 ןיא ףליה עקיד'תושממ לסיבַא ןדיא ןבעג וצ ןעוועג הכוז לארשי-ץרא ןיא רימ
 א ?עשטַאד-רעמוז ַא -- םזינויצ רעד זיא סָאװ םירָאװ ,קילגמוא סיורג רעייז
 םזינויצ רעד טָאה לצרעה ןוא רעקסניּפ ןופ געט יד ןופ ? תבש"גנוע לקיטש
 עשיטסינויצ סָאד רעבָא .גנוזיילסיוא עקיד'תושממ ןדיא ןעגנערב וצ טבערטשעג
 טלָאמעד יד לָאז סע זַא ,םערָא וצ ןוא גנוי וצ ,ךַאװש וצ ןעוועג ךָאנ זיא קרעוו

 ןיא געט-הטיחש יד ןיא ,ףליה ערַאבקרעמ ןבעג ןענעק רעדירב עכעלקילגמוא

 הכוז רימ ןבָאה טָא ןוא ,ןעמענפיוא ייז לָאז סע רעוו ןעוועג טינ זיא עניַארקוא
 ןיוש רימ ןענייז ,גָארּפ ןוא ןיוו ,דנַאלשטיײד-שוריג ןופ טכיזעגנָא ןיא זַא ,ןעוועג
 ,םזינויצ ןופ גנוכיירגרעד עטסערג יד זיא סָאד .ףליה וצ ןעמוק וצ חוכב

 צ

 ךיא .ורמוא ןופ טכַאנ ַא טבעלעגרעביא ךיא בָאה קירוצ רָאי עכעלטע טימ
 קידנסיוװ טינ ,סעלסעוו טימ קידנטעברַא ןעיורפ ןוא רענעמ עגנוי יו ןעזעג בָאה

 רַאּפ ַא ,1939 טסוגיוא ןיא ,סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט21 ןפיוא ןטלַאהעג ,עדער ַא ןופ (*
 .ךורבסיוא-גירק ןרָאפ געט



 1 הלמעה ןומ ײפַאּפע יד : תילצ טטפניפ יד

 יד ייב ךיז ןטלַאה ןוא רעסַאװ ןיא ןענַאּפש ,םולשב ןעמוקנָא ןלעװ ךעלפיש יד יצ
 סע סָאװ קידנסיו טינ ,ןלַאפסױװַא טינ עפורג רעד ןופ לָאז רענייק זַא ,טנעה
 "סױרַא ןעמַאזוצ ייז טימ ךיז ןנָאה סָאװ ,ךעלפיש ערעדנַא יד טימ ןרעוו טצוו
 ףיז טיצ סָאװ ,טייק רעד ןיא גניר א ןעוועג סָאד זיא רימ רַאפ .געוו ןיא טזָאלעג
 ןלעװ סע זַא ,ביולג ךיא ,ךעלדיימ ןוא םירוחב עקיזָאד יד זיב יולה הדוהי ןופ

 ץהליפת ןסַאפרַאפ רשפא ןוא רעדיל ןעגניז טעװ ןעמ ןעװ ,געט ןעמוק ךָאנ

 ערַאברעדנואוו א ןַארַאֿפ זיא סע זַא ,ךיז ןָאמרעד ךיא .עדנזייר-םי ערעזנוא רַאפ
 קירוצ רָאי טרעדנוה ןביז טימ טָאה רענלעוו ,ן"במר ןופ ,הליפת-םי יד ,הליפת

 עלַאגעל רעייז ןייק ןעוועג טינ ךיוא זיא סָאד } לארשייץרא ןייק הילע יז טנפעעג

 ןרעיול עכלעוו ,םילבחמ ןוא םיקיזמ יד טנַאמרעד ןרעװ הליפת רענעי ןיא ,הילע
 טָאלפ ןשיטירב םעד ןגעוו טסואוועג טיִנ ךָאנ טָאה ן"במר רעד .םימי יד ףיוא
 ןטרָאּפ יד ןיא ןלורטַאּפ עשיגַארַאדָאלגנַא ןגעוו ןוא ךעלפישירָאטַאמ ןגעוו ןוא
 ?םי"ידרוי שדרעזנוא ראט ןייז ללפתמ טינ ןדיא טנייה ןלָאז סָאװרַאפ

 ףַאֿפ ןעלטימ-ףָארטש ערעווש טיִמ טָארד גנוריגער יד ןעמעװ ,בושי רעד
 עכלעוו ,סעילימַאפ ןַארַאפ ןענייז סע .טנייז ךיז טוט ?שלַאגעלמוא, יד וצ ףליה
 ןופ לרוג ןרַאפ גרָאז יד זיא סיורג יוװ .טסעג יד טימ טיורב ןוא טעב רעייז ןלייט

 סיורג יוװ ןוא ןטרָאּפ יד ןופ םענייא ןיא ןרָאװעג טקעטשרַאפ זיא עכלעוו ,ףיש א
 טפָארטשַאב ךיוא ןוא ןדייל וצ בוש" ןופ ןלייט עקיטכיוו ןופ טייקטיירג יד זיא
 .ליצ רעייז ןכיירגרעד רערעדנַאװניא עלַאגעלמוא יד ןפלעה וצ ידכ ןרעוו וצ

 ביוא ,ךעלצעזעג ןוא רשכ זיא טלעװ רעד ףיוא עיצַארגימיא ןַא רַאפ סָאװ
 רעד ףיוא ןצעזעג ערעסָאװ ןוא ?ךעלצעזעג טינ זיא עיצַארגימיא עקיזָאד יד
 ?לַאגעל טינ זיא ןבעל וצ טכער טדיא םעד בוא ,לַאגעל ןענייז טלעוו

 "מוא; ןַא ךיוא ןיב ךיא ,דניז ןייק ראפ ןענעכעררַאפ טינ סע רימ ןעמ לָאז
 ,"לטעצ ןטיור, ןשיקרעט ןטימ ןעמוקעג לארשייץרא ןייק ןיב ךיא ,"רעלַאגעל

 ,ךיא גָאז ,ןטייצ עטלַא ןרעדנואווַאב וצ שבט ַא ןשטנעמ ןבָאה ללכ ךרדב שטָאכ
 ףיז ףרַאד הילע רעטייוצ רעד ןופ ןוא םייוליב ןופ הילע עלַאגעלמוא יד זַא

 ,זילע רעקיטציא רעד יבגל ןטלַאה סיורג טינ
 עדעי .ףמַאק רעזנוא ןיא עלָאר ערעדנוזאב א טליפש הילע עלַאגעלמוא יד

 ןיא סע .רעגערט ריא ןייז לָאז סָאװ ,טנעמעלע ןלַאיצָאס םעד טכוז עיידיא

 ןופ רעגערט רעד ןעוועג זיא רעמערק רעשידיא רעגיילק רעד ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג
 .ןרעוװ ןשָאלעגסיױא טינ לָאז לטכיל סָאד זַא ,טיהעגּפָא טָאה רע ןוא ,ןויצ-תביח

 ,טַאקָאװדַא ,רָאטקָאד ןופ טייצ יד ןעמוקעג זיא סע ,.לצרעה ןעמוקעג זיא םעדכָאנ

 םעדכָאנ .עכָאּפע-ץנַאלג ַא ףיוא יװ געט ענעי ףיוא קירוצ ןקוק ליפ ,טנעדוטס

 ץנַאלג ןָא ןוא סעמָאלּפיד ןָא םירוחב ענעי טָא : רעגערט רעדנַא ןַא ןעמוקעג זיא

 לעטש ךיא ןעוו ןוא ,לילג ןופ רעדלעפ יד ףיוא ןוא הוקת-חתּפ ןופ םיסדרּפ יד ןיא

 רעד ןייז וצ טמיטשַאב לרוג רעד טייצ רעזנוא ןיא טָאה ןעמעוו : עגַארפ יד ךיז

 טניפעג ואו ?ץנעטסיזקע רעשידיא רַאפ ףמַאק םעד ןופ רעגערט ױעכעלריטַאנ

 רעגערט-ןענָאפ יד ןעשזדנַאלב ןעמי יד ףיוא :ףיורעד ךיא רעפטנע ? ךיז רע

 ןלָאז לארשי-ץרא ןופ ןרעיוט יד זַא ,ץָאלרעד טינ ןלעוװ ייז .טיוניױדיא דעד ןופ

 לָאז טלעוו רעד ןופ ןסיוועג רעד זא ,ןזָאלרעד טינ ןלעװ ייז ,ןרעװ טכַאמעגוצ
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 םעד ןריפכרוד ןזָאל טינ ןדלַאנָאדקעמ םלָאקלַאמ ,רמ ןלעװ ייז ,ןקיאורַאב ךיז
 ,?רךיּפַאּפ ןסייוו,

 טינ ןסיוו רימ ןוא עטכישעג רעד ןופ םיתביילעב יד טינ ןענייז רימ
 תוחילש ריא רַאפ עטכישעג יד טָאה סָאװרַאפ ןגערפ ןעק ןעמ .טייג יז ןיהואוו
 רָאנ ,רעדנעל עיירפ ןופ רעגריב ןוא ןדיא ענעעזעגנָא ןייק טינ ןבילקעגסיוא
 יד רעביא ךיז טגָארט סָאװ ,ביוטש-ןשטנעמ םעד ,גנילטכילפ ןשידיא םעד אקווד

 רךימ ,ןגלָאפ עטכישעג רעד ןזומ רימ .ןרעדנע טינ ךַאז יד ןענעק רימ רעבָא .ןעמי
 ,גנילטכילפ םעד ,ןטלייורעדסיוא ריא ןופ טירטסופ יד ןיא ןייג ןזומ

 -עפנָאק רענָאיװע יד ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא גנילטכילפ םעד ,םיא בילוצ
 -רַאפ םיא טימ ,ןָאטגנישַאו ןיא ןצנערעפנָאק ּפָא ןעמ טלַאה םיא ןגעוו ,ץנער
 טינ ןדרָאל עשידיא ןלעװ םיא בילוצ ,ןטַאמָאלּפיד ןוא ןרָאטסינימ ךיז ןעמענ
 עשידיא יד טעװ :ןגערפ ךָאנ ןעמ ףרַאד עגַארפ ןייא רעבָא ,החונמ ןייק ןבָאה
 ? טסניד ןייז וצ ןלעטש יירטעג ךיז קלָאפ עשידיא סָאד טעװ ,טפַאשרעריפ

 םעד ןופ עגַארפ יד .טייקכעלרעדירב רעשידיא ןופ עגַארפ יד זיא סָאד
 רעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןענייז סָאװ ,יד ןופ טומ ןלעוטקעלעטניא ןוא ןשילעז
 ,טנעמָאמ ןקיטציא ןיא םזינויצ ןופ עגַארפ-ןרע יד ,טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיא

 רעטנזױט רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ ןופ לרוג ןופ עגַארפ יד זיא סָאד
 טינ זיא רעכלעוו ,גירק ַא ןיא ןלַאפ וצ עטשרע יד ןייז ןלעו עכלעוו ,רעדירב

 ערעייז רַאפ רָאנ ,טייהיירפ ןייז ןוא קלָאפ רעייז רַאפ טינ ןלָאפ וצ ,גירק רעייז
 ,םיאנוש ןוא רעקיניײּפ

 רָאנ ,םידיחי רעטנזיוט רעקילדנעצ ןופ עגַארפ יד זיולב טינ זיא סָאד רעבָא
 ,קלָאפ ןשידיא ןצנַאג ןופ ,ללכ ןופ עגַארפ יד

 ןלעטשנגעקטנַא גנילטכילפ רעמערָא ןַא ךיז ןעק ױזַא יוװ : ןגערפ ןעק ןעמ
 ןגייל ןוא בילוצ ריא ןעוט ןטַאטש ןוא ןעגנוריגער סָאװ ,הכולמ רעקיטכעמ ַא
 ערעװש ןענייז סָאד ?ןעגנילטכילפ יד ןופ געװ ןפיוא ןעגנולכיורטש קעװַא

 -טכַאמ ןייז לָאז הכולמ עסיורג ַא זַא ,ןפערט ןעק סע זַא ,רעבָא ןסייוו רימ .ןגָארפ
 ןשידיא םעד רעטניה .ןשטנעמ ןסָאמ ןופ םירוסי ןוא תורצ יד ןגעקטנַא זָאל

 יצ ,םיא ןעּפוטש ייז ןוא -- םידימלת סרעלטיה ןוא רעלטיה טייטש גנילטכילפ
 .ןעמי יד ףיוא ןקישסױרַא ןפיש יד טעװ טיונ עשידיא יד ,טינ רעדָא טליוװו ריא

 ,קלָאפ ןשידיא ןופ דלוש יד טינ ןוא םיטילּפ יד ןופ דלוש יד טינ זיא סע
 -ץרא ןופ ץעזעג-טנורג םעד טכערב סע רעװ .רעכערב-ץעזעג ןרעוו רימ סָאװ
 .רעכערב-ץעזעג רַאפ זנוא טכַאמ רעד -- הילע ןופ ץעזעג םעד ,לארשי

 ךיז ןבָאה רימ .ץעזעג ןופ ןעמַאר יד ןיא ןטעברַא טלָאװעג ןבָאה רימ
 ,זנוא וצ ךעלטניירפ סנקירעביא ןעוועג טינ ןענייז עכלעוו ,ןצעזעג רַאפ ןגיובעג
 -סנבעל םעד לטב טכַאמ סָאװ ,ץעזעג ַא וצ ןבעגרעטנוא טינ רעבָא ךיז ןענעק רימ
 -סגנורעדנַאװניײא ןופ דוסי ןשילַארָאמ םעד ןענע'לסּפ רימ .ןשטנעמ ןופ טכער
 לארשי ץרא ןייק ןייז וצ הלוע ןדיא ןופ טכער סָאד זַא ,ןרימַאלקָארּפ רימ .ץעזעג
 זיולב זיא סָאד .רעבַארַא רעדָא רעדנעלגנע ןופ דסח םעד ןופ קגנעהּפָא טינ זיא

 טימ זױלב ןעמענקעװַא זנוא יב סע ןעק ןעמ ןוא ,טכער רערַאטנעמעלע ןַא
 ,דלַאװעג
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 "לייה רעגיט}

 :לעיציפַא -- 1939 רעבמעטפעס רעטכ

 טרעדנוה ריפ ןוא טנזיוט םורָא טימ ,"לייה רפשגיט , ףיש טשקינָאט-1500 יד

 ןעמואוושעגוצ טנװָא ןיא רענײזַא ןעצ ןטכענ זיא ,םילוע עשידיא עלַאגעלמוא

 רעד ןופ טייו רעטעמָאליק ןבלַאה ַא טרעקנאעג ןוא ביבא-לת ייב גערב םוצ
 יד ןוא ןדנואוושרַאפ ןוא ןפָאלטנַא ןענעז םילוע יד ןופ 200 ."אטיראפ, ףיש

 ןופ רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןרָאװעג טריפעגקעװַא ןענעז 1200 עקירעביא
 ,דנַאפַארַאס

 "תבש ףיוא חרוא ןַא

 ןיא תבש ףיוא חרוא ןַא ןעוועג זיא "ליה רעגיט; ףיש"םיליּפעמ יד

 ,ביבא לת
 רעביאנגעק ,ןרעסַאװ רעביבא-לת יד ןיא טרעקנאעג יז טָאה סענעריס ןָא

 טייהנזעװנָא יד טליפרעד ךיילג טָאה ףיבא לת רעבָא ,לַאטרַאװק לולחמ םעד

 "עגפיוא םיא טָאה ןוא ןעמוקעג ריא וצ זיא רעכלעוװ ,טסַאג ןבושח םעד ןופ
 טָאה ףיש-םיליּפעמ רעד ןופ םוקנָא ןגעװ העידי יד ,טמערָא ענעפָא טימ ןעמונ
 ןעמָארטש ןעמונעג ןבָאה ןשטנעמ ךס ַא ןוא טָאטש ןיא טײרּפשרַאֿפ ךיג ךיז
 גנומיטש-המחלמ עכעלקערש יד ןסעגרַאפ טעמכ ןעמ טָאה לייוו א ףיוא .םי םוצ

 "סגנוטער א יװ .ענעמוקעג יד טסירגאב דיירפ טימ ןבָאה רעצרעה רעטנזיוט ןוא
 ןבָאה עכלעוו ,ןגױא רעטנזױט יד טימ גערב רעד ןעזעגסיוא טָאה לטרַאג
 םענופ סעילַאװכ יד ןוא ,דמַאז ןפיוא ףיֹורֲא זיא סָאװ ףיש רעד וצ טקוקעג
 ,חגבל רעד ןופ טכיל ןיא ןייש-רעבליז ַא טימ טצנַאלגעג ןבָאה םי

 ַא ףיש רעד ןופ לוק רעד ןעגנולקעגּפָא טָאה -- !םיבא לת ,םולש --

 ,לעווש ןפיוא ןעייטש סָאװ יד ןופ טפַאשקנעב ןופ עמיטש
 םוצ זיב ןעמואוושרעד ןוא םי ןיא ןעננורּפשעג ןענעז םיליּפעמ עטסיירד

 ןשטנעמ ךס ַא ןַארַאפ ןענעז ףיש רעד ףיוא זַא ,טלייצרעד ןבָאה ייז ,גערב
 זייווכעלסיב .תושפנ 1400 ןופ לכה ךס ַא --- ןפיש ערעדנַא ןופ םיטילפ ךס ַא ןוא

 ףךעלדיימ ןוא םירוחכ -- םיליפעמ "עסַאנ/ עּפורג יד ןבילקעגפיונוצ ןעמ טָאה
 יד .גערב םוצ ףיש רעד ןופ םי לקיטש םעד ןעמואוושעגכרוד ןענעז עכלעוו
 ,ןטלַאהרַאפ ייז טָאה ליצילַאפ

 "וקעג יד טסיײרטימ .ןשטנעמ ךס א ךיז ןעלמַאז ענעטלַאהרַאֿפ יד םורַא
 סעיצָאמע עטשרע יד ךָאנ ,ייז טרַאװרעד סע סָאװ טשינ ךָאנ ןסייוו סָאװ ,ענעמ
 "רעדירב יױזַא יו ,טכַאמעגכרוד ןבָאה יז סָאװ ןלייצרעד וצ ןבױהעגנָא יז ןבָאה
 עכלעוו םיטילּפ עשיכעשט ױזַא יװ ,םי ןפיוא ןפָארטעג ךיז ןבָאה םיטילּפ
 רעד ףיוא ןרָאװעג טריפעגרעכירַא ןענעז םישדח ריפ םורַא ןיוש ןעשזדנַאלב
 "טכיל ַא טימ ןטכױלַאב ייז גנולולּפ טָאה ףישיסגירק א ױזַא יװ ,ףיש רעקיזָאד

 ןענעז עכלעוו ,ךעלפיש עקידנעשזדנָאלב יד ןופ טדײשעגּפָא ייז ןוא רָאטקעלפער
 ףיוא טָאה םי רעסיורג רעד ןוא םי ןטימ ןיא ןשטנעמ ערעייז טימ ןבילברַאפ
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 טשינ ןענעז םיליּפעמ יד זַא ױזַא ,קיאור ןרָאװעג זיא ןוא טַאהעג תונמחר ייז
 רעגיט, ףיש יד זיב רעסַאװ ןפיוא ןטלַאהעג ךיז ןֿכָאה ןוא ןרַאװעג ןעקנורטרעד
 ,(* ןעמונעגפיוא ייז טָאה ןוא ןעמוקעגוצ זיא ??ייה

 טייקיטכיזרָאפ יד זיא'ס קרַאטש יו ןלייצרעד ךס ַא ןענָאק םיליּפעמ יד

 וצ זיאס רעװש יו ןוא ףיש-םיליּפעמ רעדעװטעי יבגל טייקכעלטקניּפ ןוא
 ,רעסַאװ טימ טיורב לקיטש ַא טלעג רַאפ ןליפַא ןעמוקַאב

 ןוא ןרעסַאװ עקידלארשי:ץרא יד ןיא ןעמוקעגנָא ףיש יד זיא טָא ןוא
 טייז ריא ,ןביילב ןייטש, :לעפַאב ַא טימ םינּפ לבקמ ייז זיא ךַאװ-גערב יד

 ,"טריטסערַא

 ףיוא גנודנעו ַא טרעהרעד גנולצולּפ ןבָאה םיליפעמ עשיכעשט יד

 -רעסבָא םייב זיא טונימ רענעי ןיא .ןעיירעטיש -- םעד ךָאנ ךיילג ןוא ,שטייז
 ןוא ,גָארּפ ןופ רָאטקָאד ַא ,רעדיינש טרעבָאר ר"ד ןענַאטשעג םערוט-עיצַאוו
 .ץוביק רענידנעב ןופ רבח ַא ,ןלױּפ) קסיזדָארג ןופ רעדניב יבצ םיא ןבענ
 -ספיש רעד .טעדנואוורַאפ טרעוו רעדיינש ר"ד ןוא טרָא ןפיוא טיוט טלַאפ יבצ

 "רַאפ רעד טיג ןשיווצניא רעבָא ,עיצַארעּפָא רעד וצ וצ ץלַא טיירג רָאטקַאד
 טימ טליצעג טָאה ךַאװ גערב יד .טברַאטש ןוא קעװַא לַאפ ַא רעטעדנואוו
 ייווצ יד ןפָארטעג ןבָאה ןליוק יד ןוא ןַאטיּפַאק ןופ ץַאלּפ םוצ רעוועג-ןישַאמ
 ,םיליּפעמ

 ,טיוועל הרוּפצ הרבח יד ןסעגרַאפ טשינ ךָאנ ןבָאה ייז -- םיליּפעמ יד ןוא
 וצ ןרָאװעג טכַארבעג טשינ זיא ןוא ףיש רעד ףיוא ןברַאטשעג זיא עכלעוו
 עטרבח רעייז ןריולרַאפ ךיוא ייז ןבָאה הילע רעייז ןופ גָאט ןיא ןוא .הרובק
 .געט עכעלטע ףיש רעד ףיוא קנַארק ןעוועג זיא עכלעוו ,שטיוועלעשמיש הנוי

 גערב ןפיוא דמַאז ןיא קידנציז טלייצרעד םיליּפעמ יד ןבָאה ץלַא סָאד

 יד .רעדיילק ערעייז ןופ טעּפַאקעג טָאה רעסַאװ סָאד תעב ,ביבא לת ןיא םי

 ךָאנ וצ וצ טייצ וצ טייצ ןופ ןפיול גערב ןפיוא ןעייטש עכלעוו ןטנַאיצילָאּפ

 ןָא ןסיײרוצקעװַא ךיז טריבורּפ ןוא רעסַאװ ןופ סױרַא טכירק סָאװ ,ליּפעמ ַא

 ןוא ףליה רעכיג ןיא ךיז ןקיטיונ עכלעוו עקנַארק יד ןפרַאד טָא ןוא .טייז ַא
 .טיורב לקיטש ַא ןוא רעסַאװ זָאלג ַא טימ ץרַאה סָאד ןּפַאכרעד עטנוזעג יד

 (19239 רעבמעטּפעס 2 ,י"רבד;)

 'ח רעד ןהעש עטסרעװש עריא ןיא טריפעגנָא טָאה "לייה רעגיט, ףיש רעד טימ (*)
 טכַארבעגנעמַאזצ יז טָאה רע .1927 טניז ןפיש-םיליּפעמ ןופ רעטײלגַאב ַא ,הפי לאירתכ
 גערב םוצ טריפעג יז טָאה ןוא ,טורייב ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ זיא סָאװ ,"אליסורפ, טימ
 לפיש םעד ןיא סױרַא רע ןיא 1941 ןיא .טזָאלרַאפ יז טָאה ןַאטיּפַאק רעד יװ םעדכַאנ
 רעמ זיא ןוא עדנַאמָאק-טּפיוה רעשידנעללטימ רעד ןופ תוחילש ןיא קיצנַאװצ ןוא יירד יד ןופ
 .ןעמוקעגקירוצ טשיג



 ,ביבא-לת ןופ טרָאּפ ןיא "לייה רעגיט, ן ופ םיליּפעמ יד
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 גרעכצרעה םייה

 ?ארשי ץרא ןייק "לײה רעגיט , ףיש רעד טימ

 "אער וצ ידּכ ןטאקיפיטרעס ףיוא טראװעג טשינ ןבָאה םיצולח רענרָאט
 ןטַאקיפיטרעס ןייק טליטענגצ טשינ טָאה ןעמ בוא .,לַאעדיא רעייז ןריזיל

 טרַאװעג דלודעגמוא טימ ןבָאה סָאװ ,עלא רַאֿפ טעייטסעג טשינ טָאה'ס לייוו

 ןיירא געװ ןיא טזָאלעג ךיז ןעמ סָאה -- ןייז וצ הלוע טייקכעלגעמ רעד ףיוא

 ,הילע רעלאגעלמוא רעד טימ

 ערעיט עניימ ןופ ןליו ןגעק ,ריִמ טימ ןעשעג ךיוא זיא עבלעז סָאד

 שדוח ןיא ךיז ךיא בָאה ,םשה שודיק לע ןעמוקעגמוא ןענעז סָאװ ,ןרעטלע

 ןופ םיצולח עּפורג ַא ןיא ןסָאלשעגנָא ,הרשּכה יד ןקידנערַאפ ןכָאנ ,1929 יַאמ
 יד וצ ךיז ןגָאלשכרוד '2 הילע רעד טימ טפראדעג ןבָאה סָאװ ,"הינודרוג;
 םעד ףךיא בָאװ ,םייה רעד ןיא ךיז טנגעזעג טשינ ,לארשי ץרא ןופ סעגערב
 ןייק ןעמוקעגנָא טשרע ךיא ןיב ןט7 םעד ןוא ענרַאט טוָאלראפ 1929 יַאמ ןט5
 יד טריזינַאגרָא טָאה "היגודרוג; ןופ טעטימָאק-לארטנעצ רעד אוו ,גרעבמעל
 ןקע עלַא ןופ ךיז טָאה סע זיה ,טרעיודעג גנַאל גונשג ךיוא טָאה סע ,העיסנ

 "עג טשינרָאג רַאפ ךיז ןכָאה סָאװ ,םיצולח תנחמ א טלמאזעגפיונוצ דנַאל

 רערעווש ,רערעכיזמוא ןַא ףיוא ןיירַא געוו ןיא ךיז ןזָאל וצ ןסָאלשַאב ןוא ןקָארש
 ...העיסנ

 יבצ ,םיצולח םירבח יירד עייג ןעמוקעגנָא ןשיווצניא ןענעז עגרָאט ןופ

 ןיא .לארשי ןיא טציא עלַא -- רענניז שירעב ןוא רעקורד יכדרמ ,םיובנענַאט

 250 ןופ לָאצ רעד ןיא ןעוװעג ןיוש ןענעז רימ ןעוו ,םורַא ןכָאװ עכעלטע
 ןעמ ואוו ,ףָאהנַאב םעניילק א וצ ואוויץעגרע טריפענוצ זנוא ןעמ טָאה ,םילוע
 טפרַאדעג ןבָאה רימ רעכלעו טימ ,ןאב רעד ןיא .,טרינַאגַאװניא זנוא טָאה
 רעצנאג רעד טָאה ןעמאווצ זַא יוזַא ,םיצולח 600 ןעוועג ןיוש ןענעז ,ןרָאפ
 .ךעלדיימ ןוא םירוחב עננוי 850 טלייצעג ןיוש טרָאּפסנַארט

 םוצ ןעמוקעגנָא רימ ןענעז גרעבמעל ןופ ןרָאפּפָא ןכָאנ םורא העש 24 ןיא
 ןופ ןרָאװעג טכַאװַאב דלַאב ןענעז רימ ואו ,אצנאטסנָאק טרָאּפ ןשינעמור
 4 ןעגנַאגראפ ןענעז סע .טרָא ןופ ןריר טנַאקעג טשינ ךיז ןוא רעטילימ
 .ףָאהנַאב ןפיוא ןטכַאמש ןוא ןטרַאװ ןופ -- געט עקידנענַאּפש ןוא עקיאורמוא
 א ליה רעגיט, ףיש רעד ףיוא ףיורא ךעלדנע רימ ןענעז ילוי ןט15 םעד
 ףשטנעמ 1350 םיוק ראפ רעפמַאד רעשינירג

 850 ןופ ןבעל סָאד ןעזעגסיוא טָאה סע יוװ ,ןייטשרַאפ וצ טכייל זיא סע
 ןיוש ,ןגָארטרַאֿפ ץלַא רעבָא ןבָאה רימ ,ףיש-טרָאּפסנַארט ַאזַא ףיוא ןשטנעמ
 ןטױט םעד .הרוחב א ןברָאטשעג זיא העיסנ רעונוא ןופ גָאט ןטכָא םעניא
 רעקידנזיורת רעד טשינ רעֶכָא .ךיירא םי ןיא טוָאלעגּפָארא ןעמ טָאה רעּפרעק
 טיורב ןיא לגנַאמ רעד טשינ ,ףיש רעד טימ טלטיירטעג טָאה סָאװ ,םרוטש
 רעד טבעװשעג טָאה ןגיוא ערעזנוא רַאֿפ ,ןקָארשעגּפָא זנוא טָאה רעסַאװ ןֹוא
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 טָאה סָאד .לארשי ץרא ןופ סעגערב יד וצ ךיז ןגָאלשרעד וצ -- ליצדנע

 ...ףיש רעד ףיוא בצמ ןכעלקערש םעד ןגָארטוצרעביא טומ ןבעגעגוצ זנוא

 ןבָאה רימ .ןילַא ךיז ףיוא רָאנ ןזיוועגנָא ןעוועג רימ ןענעז וצרעד ןוא
 רענייק .טייז זיא סע רעכלעוו ןופ ףליה םוש ןייק ףיוא ןענעכער טנָאקעג טשינ
 טָאה ףיש יד רעכלעוו ןיא ,טיג רעד ןיא ןפלעה טלָאװעג טשינ זנוא טָאה
 רעסַאװ ןָא ןבילבעג גָאט ןסיוועג ַא ןענעז רימ ןעוו .ןענופעג קידנעטש ךיז
 ןוא סָאדָאר לזניא ןשינעילַאטיא םעד וצ ןרָאפעגוצ רימ ןענעז ,ןליוק ןָא ןוא

 ןעמוקעגנָא זיא רעבָא דלַאב ,ןכַאז עקיטיונ יד ןפיוקנייא טלעג רַאפ טלָאװעג
 וצ זנוא ףיוא טָארדעג ןוא ןטַאדלָאס עשינעילַאטיא טימ לפיש טנּפָאװַאב ַא
 ,לזניא םעד ןופ ןגָארטּפָא ףכית טשינ ךיז ןלעװ רימ ביוא ,ןסיש

 ןוא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק ןרָאפעגוצ ןוא לזמ טוואורּפעג רימ ןבָאה

 ןכָאװ 5 ךָאנ .ןעגנואָארד טימ ןבירטרַאפ זנוא ןעמ טָאה ןענַאד ןופ ךיוא

 רָאג ןרָאװעג ףיש רעד ףיױא עגַאל יד זיא -- םי ןפיוא ךיז ןרעגלַאװמורַא
 ןבירטעג לַארעביא ןופ ...גרַאװנסע ןוא רעסַאװ ןָא ,ןליוק ןָא .שיגַארט

 טרָאד .טורייב וצ ןרעטנענרעד וצ ךיז ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,טגלָאפרַאפ ןוא
 יד רַאפ ןוא ףיש רעד רַאפ טפרַאדַאב ןבָאה רימ טָאװ ןפיוקוצנייא ןעגנולעג זיא
 ןענעדָאלוצפיוא טגַאזטנַא ךיז ןבָאה רעטעברַא עשיבַארַא יד ןעוו ןוא ,ןשטנעמ
 טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז עלַא רימ ןבָאה ,ןעלקיטרַא-זייּפש ןוא ןליוק יד
 ,טרָאּפ ןשיבַארַא םעד ןזָאלרַאפ לענש ךָאנרעד ןוא

 עשיפַארגעלעט ַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה ,םי ןפיוא טייוו ןיוש קידנעייז
 -ָאכעשט ןופ םיטילּפ 650 טימ ףיש ַא ןרָאפעגסױרַא זיא טורייב ןופ זַא ,העידי
 רעזנוא ףיוא ןעמענרעבירַא ייז ןפרַאד רימ זַא ןוא ךיירטסע ןופ ןוא עיקַאװָאלס
 זיא םי ןטימ ןיא ןוא טורייב ןופ ףיש יד ןעמוקעגנָא עקַאט זיא דלַאב ,ףיש
 ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םיטילּפ 650 יד ןופ גנוריפרעביא יד ןעמוקעגרַאפ
 .ןרעזנוא ץולח ןדעי טימ טשוקעג ךיז ייז ןבָאה דיירפ רַאפ .בצמ ןדנלע ןַא ןיא
 טפַאשגנע יד .ףיש רעזנוא ףיוא ןשטנעמ 1500 ןעוועג ןיוש רימ ןענעז טציא
 ןבָאה רימ .ןעיירדוצסיוא ךיז ןעוועג רעווש זיאיס זַא ,סיורג יֹוזַא ןעוועג זיא
 סעגערב יד וצ ךיז ןרעטנענרעד וצ יו ,הרירב דעדנַא ןייק טָאהעג טשינ ןיוש
 ,לארשי ץרוא ןופ

 יד ןבָאה ,םייתתב ןופ טייו טשינ ןעמוקעגוצ זיא ףיש רעזנוא ןעוו
 ןענעז ערעזנוא ןופ ייוצ .רעייפ ַא זנוא ףיוא טנפעעג ףכית רעדנעלגנע
 טימ טלײאעג טָאה סָאװ ,רָאטקָאד:ספיש רעד ןוא ץולח ןייא :עטיוט ןלַאפעג

 טלגנַארעג ךיז רימ ןבָאה געט ייווצ .ןטעדנואוורַאפ םעד וצ ףליה רעשיניצידעמ
 ןופ ןפױלטנַא וצ םילוע 200 ןעגנולעג זיא טכַאניב ,םי ןופ סעגערב יד ייב

 תונברק ייווצ יד .ביבא-לת ןייק ןגָאלשעגכרוד ךיז ןבָאה ייז ןוא ףיש רעד

 -רָאפ זיא'ס ואוו ,ביבא-לת ןייק טריפעגרעבירַא ןוא טעבנגעגסױרַא ןעמ טָאה
 ,היול עטנַאזָאּפמיא ןַא ןעמוקעג

 יד ןכָארבעגסױא זיא'ס ןעוו גָאט םעניא ,1929 רעבמעטּפעס ןט1 םעד
 ,ביבא-לת ןופ סעגערב יד וצ ןרָאפעגוצ רימ ןענעז ,המחלמ-טלעוו עטייווצ

 ,..ןטַאדלָאס עשילגנע ןופ טייק יד ןסיײרוצכרודַא חוכ טימ טוװאורּפעג ןבָאה רימ
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 וצ ןעגנולעג ףיש רעד ןופ 200 רָאנ זיא ,טנָאמרעד ןיוש ןבָאה רימ יו ,רעבָא
 --- ךיא ךיוא ייז ןשיווצ --- תוצולח ןוא םיצולח 1200 ...טשער רעד .ןפױלטנַא
 ,הסיפת רעדנַאפַארַאס רעד ןיא געט 10 ןסעזעגּפָא ןוא ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז
 ,ןרָאװעג טײרפַאב רימ ןעגעז רעבמעטּפעס ןט11 םעד טשרע

 (1956 ,ביבא לת ,"עגרָאט

 הילע רעלַאגעלמוא רעד ןופ תונברק

 ןברָאטשעג ,טיװעל הרופצ : םירבח יד ןריולרַאפ ןבָאה "לייה רעגיט, ןופ םילוצ יד

 רעדניב יבצ ,הילע ןופ גָאט ןיא ןרָאװעג רטפג ,שטיװעלעשמיש הנוי ,םי ןטימניא

 ,דנַאל ןופ ןגערב יד ייב ןליוק יד ןופ ןלאפעג -- רעדיינש טרעבָאר ר"ד ןוא

 ןופ םישודק-תונברק ור רעקיבייא רעייז וצ ןטיײלגַאב ביבא לת טעװ טנייה

 ןיא -- ענעלַאפעג ערעזנוא ןופ עטסיל עגנַאל יד סָאװ ,עירָאגעטַאק רעדנַא ןַא

 ןקיטרָא ןיא טשיג .טַאהעג טשינ סגױזַא ךָאנ טָאה -- ןרָאי עקיטולב עטצעל יד
 טשינ ןוא ,עסַאמ עטציירעגפיוא ןַא טשינ ,ןלַאפעג ייז ןענעז טיירטש-רעקלעפ
 יד ,ןייַג ,טולב קידלושמוא רעייז ןסָאגרַאפ ןבָאה ןעגנויירקפה ןוא תויפונכ
 ,טעדרַאמרעד ייז ןבָאה רעבָאהטכַאמ

 רַאפ רַאפעג ַא ןעוועג ןענעז עטעדרַאמרעד יד לייו הלילח טשינ ןוא
 ןיא גנוריגער יד סָאװ -- דנַאל ןופ םולש רעד לייו טשינ ןוא ,טכַאמ רעד

 טשינ לייו ,ןדרָאמרעד ייז לָאזמ טרעדָאפעג טָאה --- ןטיהרַאפ וצ בייוחמ
 ןשעלוצסיוא טנדרַארַאפ טָאה טכירעג ַא טשינ ןוא ,ןלַאפעג ןענעז רעכערברַאפ
 ,ןבעל רעייז

 יבצ ץולח רעד ןוא עיקַאװָאלסָאכעשט ןופ רעדיינש טרעבָאר רעקידעמ רעד

 ביוא ןוא .סטכעלש ןצימע ןָאט וצ טעװענַאלּפעג טשינ ןבָאה ןליוּפ ןופ רעדניב

 טלָאװעג ןבָאה ייז לייוו םירבח ערעייז ןוא ייז ןעגנַאגַאב ןענעז דניז ערעווש ַא

 יז {טגלָאפרַאפ טשינמוא-טסיזמוא ייז ןבָאה סָאװ יד ןופ שפנ רעייז ןעװעטַאר
 ךוא קלָאפ רעייז ןופ יובפיוא ןרַאפ ןבעל רעייז ןקילייה וצ טצכעלעג ןבָאה

 עטצעל יד וצ הריתס ןיא ןָאטעג סע ןבָאה ייז זַא ,ןגָאז רימָאל ןוא ;דנַאל

 ןופ רעדילגטימ עטסלדייא יד סָאװ ,רעטסינימ-סעינָאלָאק ןופ סעיצקורטסניא
 ןענעז ייז זַא טנעקרענָא ןבָאה עגילידנוב-רעקלעפ ןוא טנעמַאלרַאּפ ןשיטירב
 ןוא טכירעג ןייק ָאטשינ ךָאד ויא -- טייקיטכערעג ןוא ץעזועג םעד רתוס
 ,טּפשמראפ לָאטורב יזזַא ייז טלָאװ סָאװ רעטכיר

 ןענַאטשעג סעינָאלָאק ןופ רעטסינימ רעד זיא קירוצ םישדח עכעלטע טימ
 ,תוריזג ענייז רַאֿפ רעדילגטימ יד ןעניוועג טוװאורּפעג טָאה ןוא טנעמַאלרַאּפ ןיא
 רע בא ,ןָאטעג גערפ ַא םיא טָאה'מ ןעװ טקידיײלַאב קרַאטש ךיז טָאה רע
 ןעמוק סָאװ םיטילּפ עשידיא ףיוא ןסיש וצ גנונדרָארַאפ ַא ןבעג וצ ןגָאװ טעוו
 סָאד זַא ,ןזײװַאב עלַא טימ ןזיװַאב ןבָאה ןעגנוטייצ עשילגנע יד ןוא .דנַאל ןיא

 ,סעיצקורטסניא יד וצ גנואיצַאב עוויטיזַאּפ ַא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ הנווכ יד טשינ זיא
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 ןלַאפעג ןענעז סָאװ יד ור רעקיבייא רעד וצ ןטײלגַאב רימ ןלעוװ טָא ןוא

 לייוו .ןעועג ןענעז תונברק ייווצ רָאנ סָאװ ןעשעג זיא סנ ַא ,ןליוק יד ןופ

 רָאנ סָאװ ,ייז יו עכעלרע ,םיליּפעמ רעטרעדנוה ןענַאטשעג ןענעז ייז רעטניה

 ,טיוט ןשיווצ ןוא ייז ןשיווצ ןעוועג זיא טירט ַא

 "רַאפ סע זיא רע ?םישעמ יד טָא רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ סע זיא רעוו

 טולב שידיא ןרעוװ ןסָאגרַאפ לָאז געט עקידלרוג יד טָא ןיא זַא ,טריסערעטניא

 -ַאב זיא סע ןוא טקיטכערַאב זיא בושי רעד ?רעריגער עשיטירב יד ךרוד

 -רַאפ וצ ,דנַאלגנע ןופ דובכ םעד ּפֶא טיה סָאװ ,רענייא רעדעי טקיטכער

 ןבעגעגסױרַא טָאה'ס רעװ השירדו הריקח עיונעג ַא ןריפכרוד לָאז'מ ןעגנַאל

 לָאז -- ןָאטעג סע טָאה סָאװ רעד ןוא ,לעפַאב םענעטלָאשרַאפ ןקיזָאז םעד

 .ףָארטש ןייז ןעמוקַאב
 בייחמ זיא ,המחלמ-טלעוו רעד ברע ,העש עברַאה ןוא עטסנרע עקיזָאד יד

 גנורעטיברַאפ רַאפ הביס עקיטיונמוא עדעי ןקיטיײזַאב וצ טײקברַאה רעמ טימ

 בושי רעד יאדװַא טלָאװ העש עברַאה עקױָאד יד טשינ ןעו .גנושלעפ ןוא

 ךליהּפָא רעדנַא ץנַאג ַא ןוא םיליּפעמ יד ןופ דרָאמ םעד ףיוא טריגַאער שרעדנַא

 ךיוא טעטכילפרַאפ העש עלופלרוג עקיטציא יד .טלעװ רעד ןיא ןעוועג טלָאװ

 ןכערברַאפ ןכעלשטנעמ םעד וצ ןבעגוצוצ טשינ ןצנַאטסניא עשיטירב יד רעבָא

 .בושי םעד ןוא קלָאפ סָאד ןצייופיוא ןופ דניז עלענימירק יד ךיוא

 רימ ןגעמ -- ענעלַאפעג ערעזנוא לארשי רבק וצ טנייה קידנעגנערב

 גנושרָאפסױא עכעלטנירג ַא ןריפכרוד לָאז יז זַא ,גנוריגער רעד ןופ ןעגנַאלרַאפ

 עכעלטנפע ,ערָאלק ַא ןבעג וצ חוכב ןייז לָאז יז ;עקידלוש יד ןפָארטשַאב ןוא

 :בושי ןצנַאג םעד טניה טויורבעגפיוא טָאה סָאװ ענַארפ רעד ףיוא הכושת

 ןענעז רעדָא עטמַאַאב עכעלריקריוו ךרוד ןלַאטעג ייז ןענעז -- םיגורה עקיזָאד יד

 ? תוכלמ יגורה ייז
 (1939 רעבמעטּפעט 3 ,"רבד;) ו

 ןעמי רעביא רעלגָאוװ יד דנַאל יא ןעמוקניײרַא ןלָאז

 סָאװ יד ןוא ,ןעמי רעביא רעלגָאװ יד דנַאל םעניא ןעמוקניירַא ןלָאז

 רקפה ןביילב טשינ ןלָאז ;המיא ןוא שואי ןופ סעילַאװכ יז טימ ךיז ןעלגנַאר

 טעװ טלעװ רעד ןיא גערב םוש ןייק ןעמעוו עלַא יד ןעמי יד ןופ ןרַאפעג יד וצ

 ,דנַאלמיײה רעייז ןּופ סעגערב יד ץוזַא ןעמענטיוא טשינ

 םיטילּפ עשידיא ייז ןיא ןוא ןעמי רעביא ןפיש טציא ןעשזדנַאלב סע ביוא

 םוקמ רעדנַא ןייק טשינ ןבָאה ןבָאה ייז לייו .זנוא טימ טרָא רעייז זיא --

 ןדעי ןיא ךיז טקיטױנ לארשי ץרא לייוו ,דנַאל ןקיזָאד םעד ןיא ץוחַא טלקמ

 םעד ןקיטסעפרַאפ וצ טיירג ןוא יירט ,ןריט עריא ףיוא טּפַאלק סָאװ םענייא

 ,ןשטנעמ עקיזָאד יד ןייז ריקפמ טשינ טציא ןָאק'מ לייוו ;ץוש ןייז ןוא בושי

 יד ןיא ןרעדײלשקעװַא ייז ןוא ןגערב יד ןופ ןביירטרַאפ טשינ ייז ןָאק'מ לייוו

 געט עקיליורג עקיזָאד יד ןיא ןעמי



 49 הלפצה ןופ טיײּפָאּפע יד ; הילע עטפניפ יד

 עשידיא ייז ןיא ןוא םי םענעפָא ןיא ןפיש טציא ןעשזדנָאלב סע ביוא
 ןוא םייה רעלַאנָאיצַאנ רעייז ןיא ,דנַאל ןיא ןעמוקנײרַא ייז ןלָאז -- םיטילּפ
 בוא טימ ןעשעג טעוװס סָאװ ייז טימ ןעשעג לָאז ,זנוא טימ ןביילב ןיוש
 ןצישַאב ייז ןלָאז ןוא זנוא טימ טצישַאב ןייז ייז ןלָאז ,זנוא טימ ןבעל ייז ןלָאז
 .טרָא רעייז זיא ָאד לייוו --- זנוא טימ ןעמַאזוצ

 (19239 רעבמעטּפעס 4 ,י"רבד;)

 ןייטש טַאלג בקעי

 טכערעג ןייז ופ דיירפ יד

 ,רענייב ץעלַא ןיא טגניז סָאװ דיירפ 8 ןַארַאֿפ

 ,טסימ ןופ ןטסקירעדינ םעד טביוחרעד סָאװ דיירפ א

 -- םכעגק םעד ראה א רַאפ טכַאמ סָאװ

 .טכערעג ןייז ןופ דיירפ יד זיא סָאד

 ,טכַאמ טימ ענעדָאלַאב ,ריא ןוא

 ,סָאגרַאפ-טולב טימ עטניירמוארַאפ ריא

 ,סָאש א ןגעקטנַא לכיימש ןטצעל םעד ןופ טכַארט א טיג

 .םיומ ןיא גנַאזעג םעד ןופ

 ,טכעשעצ .טסישעצ .טערטעצ .מרעדנילּפעצ

 .טכערעג ןייז ןופ דיירפ יד טעוו ןביילב

 ,ןייוועג טשינ ןוא ןרערט ןייק טשינ

 ,עכאווש יד ,רימ ,ןענָאמ רימ

 .דרעווש ןוא סקיב ןגעקטנַא

 ,ךיירפ טימ ןעמערוטש רימ

 ,דרע ערעכיז ןעגנַאלרַאפ רימ
 ,ןפָאװ ןטסקראטש םעד ןבעגעג זנוא טםָאה ריא
 ,ןֿפָאלש רעייא ןרעמש ןלעוו רימ

 ,םירמ ערעייא ןטסיוװראפ ןלעוו רימ
 ,טלעוו רעייא ןרעטצניפרַאפ
 ,טילגמוא ןופ חוכ םעד טימ

 ,ןבעל רעזנוא ןופ רעדנואוו ןטמַאזױרנרַאֿפ םעד טימ
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 .ןבעג ןזומ טעוװ ריא .ןבעג טעוו ריא

 ,טסיזמוא ןענייז דייר ערעייא

 ,טסיוו םעד רַאפ ,טנלע םעד רַאפ ןרעפטנע טעוו ריא

 ,דיירפ רעכעלרעדיוש רעד רַאֿפ

 ,ףוג םעד טלַאהרעד סָאװ

 ,ןבעל םוצ ףור םעד רַאֿפ

 ,דנַאל סמענייק רעזנוא ןופ יינעטסיוו רעד ןיא

 ,טכענ עדנילב ,עגנַאל יד ךרוד

 ,דנַאש עקיד'ניק רעייא זיא סע

 .טכערעג ןייז ןופ דיירפ יד זיא רעזנוא

 .ןעמי העבש ףיוא ןפיש ךיז ןנַארט'ס

 .רעסַאװ ןוא למיה ןשיווצ רעדירב ערעזנוא

 .ןעמסראפ טלעוו רעייא ןלעוו יז

 ,רעיומ ןוא רימ טלגיררַאפ טָאה ריא

 ,רעיוא רעייא יירשעג סָאד טרעיוב'ס

 .םטכעלש ןופ רעװַאשז רעד ךייא טסערפ'ס ןוא

 ,טליוו ריא לפיוו טכַאל ,טכַאל .טכַאל

 .רימ ןבָאה טכַאמ יד רעבָא

 ,עפַאלש יד ,זנוא ןגעקטנַא טליּפשרַאפ טָאה ריא

 ,טכערברַאפ .טעדרָאמ .טביור

 ריא טנעז זָאלפליה רעבָא

 .טכערעג ןייז ןופ דיירפ רעסיורג רעזנוא ןגעקטנַא



 ג נו ג עוו ַא ב  ט ל עוו

 (*1933 ןיא "ץולחה, ןופ גנוגעווַאב-טלעוו יד

 יד ךיז טָאה סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט"18 ןוא ןט"17 ןשיווצ ןרָאי יד ןיא
 ,ןסקַאװעגסױא קיטכעמ ,טרעטיירברַאפ קיטלַאװג גנוגעווַאב עשיצולח

 רערעווש ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סערגנָאק רעשיטסינויצ רעט-17 רעד
 זיא ךָאד ."ץולחה, ןרַאפ ךיוא טייצ ערעווש ַא ןעוועג זיא'ס .םזינויצ ןרַאפ טייצ
 "רעד ןוא טסייג ריא טיהעגּפָא ,תונויסנ ערעווש יד ןענַאטשעגיײב גנוגעװַאב יד
 טָאה גנוגעװוַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא ןעוו ,ןטייצ ערעווש ענעי ןיא .ןעגנוכיירג
 גנוטסעפ יד ןרָאװעג "ץולחה; רעד זיא ,טײקיטנעהּפָא ןוא עיטַאּפַא טשרעהעג
 ,טייקיירט ןוא ןביולג ןשיטסינויצ ןופ רעגערט רעד ,םזינויצ ןקידנּפַאש ןופ

 הילע ןוא םזינויצ ןופ עגַאל רעד ןיא גנודנעוו עיינ ַא טמוק 1922 גנילירפ
 ןיירַא ךיז ןיא טמענ ןוא רדסכ "ץולחה, רעד ךיז טרעטיירברַאפ ןָא ןַאד ןופ --
 ןוא רעדנעל עקידרעירפ יד ןיא ךיז טקיטסעפרַאפ "ץולחה, .םירבח ןסַאמ

 ןיהואוו ,בושי רעשידיא רעקיטכיוװ ןייק טנייה ָאטשיג ,עייג ןיא ןיירַא טגנירד

 "עגניירַא זיא םזיצולח רעד .,"ץולחה, ןופ טרָאװ סָאד ןעגנַאגרעד טשינ זיא'ס
 ךיז טָאה .ַאבוק ,עניטנעגרַא ,עקירפא-םורד יװ רעדנעל עטייוו ןיא ןעגנורד
 ןגָאלשעג ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד יו ,דנַאל אזַא ןיא ןעלקיװטנַא ןביוהעגנָא טסנרע

 ,סינוט ןוא עיריס ןיא --- ןדיא-חרזמ יד ןשיווצ ןעלצרָאװ

 "רַאפ הנחמ עשיצולח יד ךיז טָאה ,19232 חסּפ ןופ ,רָאי ןבלַאהרעדנַא יד ןיא

 רעכעה גָאט ןקיטנייה םייב טלייצ ןוא ,לָאמ בלַאה א ןוא ייווצ ףיוא טרעסערג
 ,סעיצַאזינַאגרָא-סעדנַאל 20 ןיא עטריזינַאגרָא ,םירבח טנזיוט 2

 ןטימניא ,םירבח 8125 טלייצעג גנוגעווַאב-טלעוו רעזנוא טָאה ח"פרת בױהנָא

 יד זיא ןסקַאװעג ,82,184 --- טציא ,23,022 -- ץ"רת ףוס ,11,245 -- ט"פרת
 יד ,ה ,ד ,םיצולח-םתס יד ןופ םָארטשניײרַא םעד קנַאד ַא רקיע רעד גנוגעזוַאב

 "רַאפ .גנוגעווַאב טנגוי ןייק ןופ טשיג "ץולחה, ןיא טמוק סָאװ ,טנגוי ערעפייר
 ןיא טציא טמוק סָאװ ,לַאירעטַאמישטנעמ רעד זיא קיברַאפליפ ןוא ןדייש

 ןופ רעדניק ןעמוק'ס .ןרוטלוק ןוא ןטכיש עלַאיצַאס ענעדיישראפ ןופ "ץולחה,
 "עג ,טנגויײסטעברַא ןוא -ןרעל ,רעדניק-רעטעברַא ןוא דנַאטשלטימ ןטמערָארַאפ
 "רַאפ ןיא ענעגיוצרעד ןוא םיצולח-םתס ,גנודליב ןָא ןיטולחל ןוא עטעדליב

 ןטנעמעלע עלַא יד זיא "ץולחה, ןופ עבַאגפיױא יד ,ןעגנוגעוַאב-טנגוי שנעדייש

 לרוג ןעמַאזניימעג םוצ געו ןפיוא סעצנַאג ןייא ייז ןופ ןפַאש ,ןעמעננעמַאזוצ
 .לארשי ץרא ןיא תוחילש עשיצולח יד --

 ,סערגנַאק ןשיטסיגויצ ןט18 םוצ "ץולחה, דנַאברַאפ-טלעװ ןופ םידנַארָאמעמ ַא ןופ (*

31 
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 זנוא טזייוו דנַאל ןדעי ןיא גנוגעווַאב רעד ןופ סקואוו ןוא גנולקיװטנַא יד

 : עלעבַאט עקידנגלָאפ יד

 1933 ילוי 1920 .טּפעס 1927 רצבָאטקָא דנַאל

 2000 186 2200 ןליוּפ

 100 2897 1579 עיצילַאג

 200 2(203 206 עינעמור

 200 280 50 עטיל

 1700 5209 115 דנַאלטעל

 2000 507 50 דנַאלשטייד

 200 221 1205 עיכעשט

 1009 221 250 ךיירטסע

 1200 125 20 עירַאגלוב

 100 43 דנַאלָאה

 90 43 עיגלעב

 220 42 ךיירקנַארפ

 240 6 ןרַאגנוא

 40 עיװַאלסָאגוי

 15 דנַאלטסע

 100 עיריס

 230 ןטַאטש עטקיגיירַאפ

 10 ַאבוק

 40 עניטנעגרַא

 40 עקירפַא-םורד

 100 ןפורג

 28+,8+84 228,222 2835 לכה ךס

 עטייווצ יד .ןלױּפ ןיא ךיז טניפעג ךרע ןַא גנוגעװַאב רעד ןופ טפלעה ַא
 ןופ ןינמ בור רעד .עטיל ןוא עינעמור -- רעטעּפש ,עיצילַאג זיא ייר רעד ןיא
 -חרזמ ןיא טרירטנעצנָאק ,ָאזלַא ,זיא טנעצָארּפ 85 ךרע ןַא ,גנוגעװַאב-טלעוו רעד
 ,סיורָאפ סנטצעל גנוגעװַאב יד טייג רעדנעל-ברעמ יד ןיא ךיוא רעבָא ,עּפָארײא
 ,דנַאלשטייד ןופ םיטילּפ יד קנַאד ַא רקיע רעד

 -יטעט עשיצולח יד טגייווצרַאפ ךיוא ךיז טָאה "ץולחה; ןופ סקואוו ןטימ
 ,הרשכה רעד ןופ גנורעטיירברַאפ יד ןענעכייצרַאפ ןעמ ףרַאד לכ םדוק .טייק
 רעד ןופ סקואוו ןקיד'תומכ םעד טגָאיעגנָא טָאה הרשכה רעד ןופ סקואוו רעד
 טָאה גנוגעװַאב יד ,4400 הרשכה ףיוא ןעוועג ןענעז ץ"רת ףוס .הנחמ רעשיצולח
 טציא .םירבח-"ץולחהג עלַא ןופ טנעצָארּפ 19 :.ה .ד ,22,022 טלייצעג ןַאד
 טנעצָארּפ 19,4 רָאפ ךיוא טלעטש סָאװ ,םירבח 16,144 הרשכה ףיוא ךיז ןעניפעג
 ,83,184 לָאצ רעניײמעגלַא רעד ןופ
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 ןעוו ,רע'טלוב ךָאנ טרעו הרשכה רעד ןופ טקואוו םעד ןופ טייקיטכיוו יד
 רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס זַא ,טקַאפ םעד טכַארטַאב ןיא ןעמענ ןלעװ רימ
 ,טלעו רעצנַאג רעד ףיוא טשרעה סָאװ ,סיזירק ןשימָאנָאקע ןרעווש ַא ןופ טייצ
 -סטעברַא ןוא סיזירק ,ןעגנוגנידַאב עוויטקעיבָא ערעווש יד ףיוא קידנקוק טשינ
 -סטעברַא עיינ רעטרעדנוה ןעמעננייא "ץולחה, םעד ןעגנולעג זיא -- טיײקיזָאל

 יד ןרעטיירברַאפ קרַאטש ןוא (400 -- עיצילַאג ןוא ןליוּפ ןיא זיולב) ןטקנוּפ
 ,ןטקנופ עקידנריטסיזקע

 רעקידנגלָאפ רעד ןופ רימ ןעעז טייקיטעט-הרשכה רעד ןופ גנולקיװטנַא יד
 : עלעבַאט

 1933 ילוי 1920 רעבמעטּפעס דנַאל

 1234 181 ןליױּפ

 2465 1008 שיצילַאג

 1532 0209 עינעמור

 100 2209 עטיל

 1256 107 דנַאלטעל

 100 207 דנַאלשטיײד

 20 140 עיכעשט

 109 59 ןיירטסע

 100 25 עירָאגלוב

 70 43 דנַאלָאה

 8 עיגלעב
 78 44 ןרַאגנוא

 205 18 ךיירקנַארפ

 25 עיוװַאלסָאגוי

 24 דנַאלטסע
 20 ןטַאטש עטקינגיײירַאפ

 186 200 לפה ךס

 גנואיצרעד ,הרשכה ,הילע .טגייווצרַאפ ךיז טָאה "ץולחה, ןופ טייקיטעט יד

 עסערּפ ,סעינָאלָאק-רעטניװ ןוא -רעמוז ,ןרָאנימעס ,עיצַאזינַאגרָא ,רוטלוק ןוא

 ,("לעוּפה,) גנוטיירגוצ-טרָאּפס ,("דבועהפ) טײלכַאפ ןופ שיצַאזינַאגרָא ,גָאלרַאפ ןוא

 ענייז טיצרעד "ץולחה;, ,םיצוביק יד ןופ םירבכח עקנַארק רַאפ סמוירָאטַאנַאס

 עלַא ףיוא םזינויצ ןופ רעגערט רעד ןייז וצ ,טײקוװיטקַא ןוא טײקמַאזכַאװ וצ םירבח

 ,ןטיבעג-סנבעל

 עשיטסינויצ יד ,ןיילַא ןצנַאגניא *ץולחה, רעד זיא טעברַא רעסיורג ןייז ןיא
 טביױרַאב : טרעקרַאפ .שינעדנעטשרַאפ ןייק ןזיװעגסױרַא טשינ טָאה עיצַאזינַאגרָא
 היל ןופ טיבעג ןפיוא -- לכ םדוק ,ןסערעטניא ןוא טכער עטסקידעבעל עגייז



 ןליוּפ ןיא םיצולח 654

 עכעלרעפעג יד ןזיװעגסױרַא טָאה גנולײטרַאט-ןטַאקיפיטרעס עכעלרעניא יד
 -יפיטרעס טפלעה ַא יו רעקינייװ .הילע עשיצולח יד ןרענעלקרַאפ -- ץנעדנעט
 סערגנָאק רעשיטסינויצ רעד .הילע רעשיצולח רעד ןבעגעגרעביא ןרעוו ןטַאק
 .ןרעדנע לַאקידַאר עגַאל יד זומ רע ,עגַארפ רעד ןיא גנולעטש ַא ןעמעננָא זומ

 (19323 טסוגיוא ,41 *טרָאװ סָאד,,)

 יקסווָארטסָא .ג

 טכיל פ רעזנוא

 -רַאפ ,רימ ןעוט -- ןָאט לָאז ןעמ ,ןדער ערעדנַא סָאװ ןגעוו : דימת יו
 ;טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא -- שירבח .שירבח ,יירט ,שער ןָא .ןכעלקריוו

 ,שיצולח
 טביירשימ ,םוטנדיא ןופ ןברוח רעמָאקלופ ןוא םישזער-רעלטיה ,דנַאלשטייד

 ןעמוס:טלעג עדנטיידַאב ךיוא טלמַאזמ ,רעהפיוא ןָא םעד ןגעו טדער'מ ןוא
 ןלעטש עכלעוו ,(הרזעה ןרק ,*טניָאשזד; רעד יוװ) ןגעוו עשיּפָארטנַאליפ ףיוא
 טָאטשנָא :רעטלעג עטלמַאזעג יד ןדנעוװרַאפ ןופ ןפוא םעד רַאפעג ןיא קעװַא
 יד ןעמוק טעוװ ,יינסנופ ןעיובפיוא םוצ ןעלטימ ןוא ףליה טָאטשנָא ,טייקשירבח
 ןוא םרָאפ רעכעלנייוועג ריא ןיא ,הבדנ (עסיורג וליפַא ןייז לָאז עכעלנייוועג
 ,ןטַאטלוזער עטנַאקַאב-טוג עריא טימ

 טָאה דנַאלשטיײד ןיא תופידר עכעלרעטלַאלטימ עילַאװכ ַא ןעוו ,טציא
 -יפעג'ס ןכלעוו ןיא ,והובו-והות םענעי ןיא םוטנדיא עשטייד סָאד ןפרָאװעגקירוצ

 -עגנײרַא זיא דנַאלשטייד ןיא טנגוי עשידיא יד ןעוו ,טציא ;ןדיא עלַא ךיז ןענ
 --- ןָאט וצ יו ןוא סָאװ ןסיוו-טשינ ןופ גנולמוטעצ רעד ןיא ןרָאװעג טרעדיילש

 ףוא לרוג ןייא וצ רעדירב ןופ טנעה ,טנעה ערעזנוא סיוא ךיז ןקערטש
 עקיצרעהמרַאב ןייק טשינ ,ןגָארטרעטנוא הבדנ ןייק טשינ :קידנעטש יװ ,טפנוקוצ

 -- ןטעברַא ,ןעמַאזוצ ייז טימ ןבעל ןלעוװ רימ : טייקשירבח עשיצולח רָאנ ,הבדנ
 == -- -- ליוג ןטימ ךיז ןלייט

 הפורת ןייא ,ןַארַאפ רָאנ זיא ןוקית ןייא .קילגמוא רעבלעז סנעמעלַא זיא'ס
 ,טעברַא וצ ךיז ןסַאּפוצ ,עשיזיפ-טשינ ןוא עשיזיפ ,גנוטכישרעביא : םוטעמוא רַאפ
 ,ןבעל עצנַאג סָאד י"א ןיא ץולח ַא ,רעטעברַא ןַא ןייז וצ

 והות ןעמָאקלופ ןופ עגַאל רעקיטציא רעד ייב ,דנַאלשטייד עשידיא סָאד
 ןשידיא םעניא ןכיילג רעייז טשינ ןבָאה סָאװ ,גנולַאפעצ ןוא ןברוח ןופ ,והובו
 טשינ לָאז'ס םַאזיורג יװ ,ןסיו טציא ףרַאד דנַאלשטייד עשידיא סָאד -- תולג
 יד לַאמרָאנ טשינ זיא רעדנעל ערעדנַא ןיא יו רעמכָאנ זַא ,ןסיוו סָאד ןייז
 רעד קידנעוװטיונ זיא רעמכָאנ ןוא ,ןדיא עשטייד יד ןופ רוטקורטס עשימָאנָאקע
 ןַא ,ןבעל ןטַאז ,ןזַאושזרוב ַא ןופ ,רעמַאזיורג ןוא רערעוװש רעד .,גנַאגרעביא
 ,טריטַאולּפסקע ןרעוו ,טעברַא וצ --- רָאטַאטַאולּפסקע
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 טריסַאּפ טָאה'ס סָאװ ,קילגמוא ןסיורג ןכָאנ .געוו רעדנַא ןייק ָאטשינ
 הרשכה עשיצולח ,הרשכה :געװ רעקיצנייא רעד זיא ,דנַאלשטייד ןשידיא ןטימ

 עכלעוו ,ןטסילַאטיּפַאק רעדָא) י"א ןייק "ץולחה, ךרוד ןוא הרשכה ךרוד הילע ןוא

 לַאטיּפַאק ןופ םזילַאנָאיצַאנרעטניא םעד קנַאד ַא ל"א ןיא ןענדרָאנײא ךיז ןענָאק

 ,דנַאלשטיײד ןופ טציא ךיוא טשינ ךיז ןלייא יד רָאנ ,ןטײקכעלמעװקַאב ענייז ןוא
 ,(י"א ןייק --- ןפוא לכב

 ,טצענערגַאב רעייז ,טצענערגַאב ןעוועג זיא דנַאלשטייד ןיא הרשכה יד
 יד .טקנערשַאב רעמ ךָאנ הרשכה עטקנערשַאב ךיוא ױזַא יד טרעװ טציא
 ,רעקיצניוװ ,רעקיצניוו ץלַא ןרעוו רעצעלּפ-סטעברַא

 הרשכה ףיוא טיירג זיא סָאװ ,"ץולחה, ןיא ךיז טעדנעוו סָאװ ,טנגוי יד ןוא
 קידנעווטיונ זיא : רעבירעד .רעמ ןוא רעמ ץלַא טרעוו --- י"א ןייק ךיז טיירג ןוא
 סָאד ,דנַאלשטיײד ץוחמ רעדנעל יד ןיא הרשכה ןופ םָארטש ןסיורג םעד ןטכיר
 ,דנַאלשטיײד ןיא טנגוי רעד רַאפ דיײשַאב רעקידלַאב ַא זיא

 ,טקַאטנָאק רעשירבח רעד זיא'ס קיטיוג יו ,ןעזעג גנַאל ןופ ןיוש ןבָאה רימ
 ,קלָאפ ןשידיא ןופ ןלייט ענעדישרַאפ יד ןשיווצ ןעגנודניברַאפ-לרוג עקידתושממ
 יד ,י"א ןיא גנוגעװַאב רעטעברַא רעד ןופ ,סַאלק ןופ ,קלָאפ ןופ תודחא יד
 ןעגנוזָאל זיולב ןעוועג טשינ לָאמנייק זנוא רַאֿפ זיא --- "ץולחה, ןופ תודחא
 -סנבעל רעזנוא ןעוועג זיא סָאד -- סעיצַאמַאלקָארּפ ןוא סעדער רַאפ עמעט ַא

 םיטרּפ עלַא ןיא ,םישעמ ערעזנוא עלַא ןיא ןטכָאלּפעגנייא זיא רעכלעוו ,טלַאהניא
 "א ןיא יו ָאד --

 "שטייד ןוא עקידנדער-שידיא ןשיוצ -- רעדירב ןשיווצ דוריּפ םעד ןוא

 רךימ .(שיזיפ טעמכ) טריּפשעג קידנעטש רימ ןבָאה דוריּפ םעד -- עקידנדער
 סַאלק-רעטעברַא ןופ תודחא יד ןרעוװ ןפַאשעג טשיג טעוו'ס :טסואוועג ןבָאה
 ןיא ָאד תודחא רעקידתושממ ןופ געװ רעד ןרעו ןענופעג טשינ טעוו'ס בוא
 ןלעטשרָאפ רעטעּפש לָאז רעכלעוו ,ָאד ץולח-רבח ןופ ּפיט םעד ןפַאש וצ ,תולג
 ןופ ןיז ןלופ ןיא טייקשירבח ןופ ןוא --- י"א ןיא רעטעברַא-רבח םעד ךיז טימ
 .תורדתסה רעד ןיא ,סַאלק-רעטעברַא ןיא ,י"א ןיא : טרָאװ

 ןוא זנוא ןשיוװצ ףליה עקיטייזנגעק ַא ןעמוק לָאז'ס ,טלָאװעג ןבָאה רימ
 ,עוויטיזָאּפ סָאד ןענרעלּפָא קיטיימגעק ךיז ןלָאז רימ ,ץולח ןקיד"ברעמ, םעד

 ,ןרעסעברַאפ וצ געוו םעד ןכוז ,טדיישעצ סָאװ עוויטַאגענ סָאד ןייז רבוג םַאזניימעג

 סָאװ ,ןבעל םַאזניימעג ,רעגייטש רעזנוא ףיוא וצרעד ןעגנַאגעג ןענעז רימ

 הרשכה, ןופ ןביױהעגנָא ןבָאה רימ .ּפיט ןבלעז םעד ןוא טלַאהניא ןייא טעדליב

 ןביױהעגנָא ןוא ,ןלױּפ ןייק ,זנוא וצ ןעמוקעג ןענעז גיצנַאד ןופ םירבח : "תברועמ
 .וגוא טימ ןבעל

 רימ סָאװ ,ץלַא ןָאטעג טשינ ךיוא רעבָא ,ןלַאפעגכרוד טשינ ןענעז רימ
 -סיוא טשינ ךיז זנוא ןופ ןבָאה םירבח ענעמוקעג זנוא וצ יד ,טפרַאדַאב ןבָאה
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 -רעביא טשינ ייז ןופ ןבָאה רימ .שידיא טנרעלעגסיוא ךיז -- תירנע טנרעלעג
 ןגעקַאד -- טעברַא-רוטלוק וצ ,ךוב םוצ גנואיצַאב עטסנרע-רעמ יד ןעמונעג

 יד "ןענעגרחוצקעוװוַא; ױזַא יו טייקיאעפ יד ןעמונעגרעביא זנוא ןופ ייז ןבָאה
 ,טייצ

 ,רעקילדנעצ ןעמוק ייז ןלעו טציא .עקיצניוװ ןעוועג ייז ןענעז טציא זיב
 ,ןליוּפ ןייק הרשכה ףיוא דנַאלשטייד ןופ רעטרעדנוח

 :עגַארפ יד טציא טייטש

 גונעג רימ ןלעוװו ? םיצולח יו ,םירבח יװ -- ןעמענפיוא ייז רימ ןלעוו
 -- ייז ןענרעל ןוא ייז ןופ ךיז ןענרעלּפָא ,זנוא ייב ןעלצרָאוװאוצנייא ייז ןגרָאז

 ,עטכעלש סָאד ןבעגרעביא טשינ ןוא ,זנוא ןופ ןדעי ןופ עטוג סָאד ןצלעמשנעמַאזוצ
 ?ןעמעלַא זנוא ייב -- ! ןַארַאפ רעכיז --- ןַארַאפ זיא סָאװ

 -- ?ןָאט סָאד רימ ןלעוװ
 (1933 יַאמ 5 ,"תועידי;)

 (*1935 ןיא "ץולחה, רעד

 א

 -רעטנוא לָאמַארעדיװ טָאה סערגנָאק ןט19 ןוא ןט18 ןשיוצ דָאירעּפ רעד

 רעזנוא טריזירעטקַארַאכ סָאװ ,סקואוו ןופ ץנעדנעט עקידרדסכ יד ןכָארטשעג

 ןרָאי טניז גנוגעווַאב

 םירבח 8130 טלייצעג "ץולחה,-טלעוו רעד טָאה ח"ּפרת ביײהנָא ןיא

 " 11240 * : 2 * ט"ּפרת ןטימ ןיא
 " 23020 * : 6 * ץ"רת ףוס
 " 83200 " 2 *  * -צ"צרת ןטימ ןיא
 " 89500 * : "2 / * ה"צרת בא םחנמ

 ,עיצילַאג ,ןלױּפ ןיא : רעדנעל 25 ןיא ןריטסיזקע סעיצַאזינַאגרָא-"ץולחה;
 ,ןרַאגנוא ,ךיירטסע ,עיכעשט ,דנַאלשטייד ,עינָאטסע ,דנַאלטעל ,עטיל ,עינעמור

 ,עיריס ,ןטּפיגע ,דנַאלגנע ,ךיירקנַארפ ,עיגלעב ,דנַאלָאה ,עיװַאלסָאגוי ,עירָאגלוב

 .ַאבוק ןוא עיליזַארב ,עניטנעגרַא ,ןטַאטש עטקינייארַאפ ,עקירפַא-םורד ,קַאריא
 -נָאק זיא ,טנעצָארּפ 70 ייב ,גנוגעַאב רעד ןופ טייהרעמ עסיורג יד רעבָא
 ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ ןיא'ס .עּפָארײא-חרזמ ןופ רעדנעל יד ןיא טרירטנעצ
 "חרזמ ןופ רעדנעל יד ןיא זיא (1922 ןיא) סערגנָאק ןט18 ןופ טייצ רעד ןיא זַא

 טנעצָארּפ 15 רָאנ ןוא גנוגעװַאב רעד ןופ טנעצָארּפ 85 ייב ןעוועג עּפָארײא
 טנעצָארּפ 20 ייב רעדנעל עקירעביא יד ןדליב טציא ; רעדנעל עקירעביא יד ןיא

 ,סערגנַאק ןשיטסינויצ ןט19 םוצ *ץולחה, דנַאברַאפ-טלעװ ןופ םודנַארָאמעמ ַא ןופ (*
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 רעד ןופ סקואוו ןטימ רקיעב ךיז טרעלקרעד סָאד ,גנוגעווַאב-טלעוו רעד ןופ
 -קנַארפ ,עיכעשט ,(12,500 זיב 5000 ןופ ןגיטשעג) דנַאלשטיײד ןיא גנוגעװַאב
 .ַא .א ךייר

3 

 טייקיטעט ןייז ןסקָאװעג ךיוא זיא "ץולחה, ןופ סקואוו ןטימ קיטייצכיילג

 ןסיורג ַא ןלעטשטסעפ ןעמ ןָאק הרשכה ןופ טיבעג ןפיוא .הרשכה רעד ןיא
 טלאהניא ןופ גנופיטראפ ןוא עיצַאינַאגרָא רעכעלרעניא רעד ןיא ייס טירשרָאּפ
 ,גנוגעװַאב רעד ןיא טקואוו ןלענַאיצרַאּפָארּפ ריא ןיא ייס ןוא הרשכח רעד ןופ

 רעד ןופ .צָארּפ 19 ,םירבח 4400 הרשכת רעד ןיא ןעוועג ןענעז ץ"רת ףוס

 -- ה"צרת בָא ןיא ; .צָארּפ 194 ,םירבח 16,100 -- ג"צרת בָא ןיא ; גנוגעװַאב

 ,גנוגעוואב רעד ןופ ,צָארּפ 24 ,םירבח 0
 טריזינַאגרָא ןענעז הרשכה ףיֹוא ךיז ןעניפעג סָאװ םירבח עלַא טעמכ

 לָאצ ַא 1000 רעביא זיא טלעװ רעד ףיוא םיצוביק לָאצ יד .םיצוביק ןיא
 רשנעגייא רעייז ןיפ סיוא ךיז ןטלַאה יז .םירבח 27200 רעביא ןלייצ ייז ןופ

 ערעדנוזַאב יד בילוצ ,ןעגנואווצעג זיא סָאװ ,דנַאלשטיײיד ןיא רעסיוא) טעברַא
 "יטשרעטנוא רעכעלטפַאשלעזעג ךרוד הרשכה יד ןטלַאהוצסיוא ,ןעגנוגנידַאב

 רַאֿפ ךיוא ןעוו ,עפָארייא ןיא ןעגנוגנידַאב סיזירק עקיטציא יד בילוצ .(גנוצ
 "וצסיוא ךיז ןוא טעברַא ןעמוקַאב וצ רעש ויא רעטעברַא עטריציפילַאווק

 סָאװ ,םיצוביק:הרשכח יד ןענעז ,ןפוא ןקירעהעג א ףיוא ריא ןופ ןטלַאה
 עבלַאה סעדעי ןרעוװ ןוא ךַאֿפ א ךיז ןענרעל סָאװ ןשטנעמ ןופ רקיעב ןעײטשַאב

 דנטייזַאב ןעגנואווצעג ,םירבח עטיירגעגוצ טסעב יד ןופ טקידיילעגסיוא רָאי
 ,ָאווינ-סגבעל רעייז ןרעדיגוצּפָארַא

 יז

 דנַאלשטייד ןיא רָאנ ,ךעלנייועגרעסיוא יא תוריד יד ןיא טּפַאשגנע יד

 רעטעמילימ בלַאה ַא ןוא 8 ייב ןעניגרַאפ הרשכה ףיוא ץולח רעד ךיז ןָאק

 רעמיצ-ףָאלש ַא ןיא ךעלטינשכרוד סיוא טלַאפ ןליוּפ ןיא רעבָא ,רעמיצ ַא ןיא
 ַא זיא 08 ןוא (רעמיצ ַא ןיא 16) רעטעמילימ 1,423 רָאנ ץולח ןדעי ףיוא
 ןיא רעסעב טשינ .רעמיצ א ןיא 25--20 ןעניואוו עינעמור ןיא ,רעמיצ-סע
 .עיכעשט ןיא ךיוא ןוא עטיל ןיא עגַאל יד

 ךעלדנעטשרַאפטסבלעז זיא תוריד עגנע יד ןוא ןוליסטעברַא רעניילק רעד
 לַאמרָאג זיא עּפָארײא ברעמ ןיא רָאנ ,םירבח יד ןופ טנוזעג ןפיוא עיּפשמ
 רע טכיײרגרעד עיצילַאג ןיא רעֶכָא ,ןלַאפ-סטייהקנארק ןֹופ טנעצַארּפ רעד
 זיא ןלױּפ ןיא 110--1590 -- עינעמור ןיא ,געט-סטעברַא יד ןופ 2094 ויב
 סנטצעל טָאה טרָאד לייוו ,9 ןטייהקנַארק ןופ טגעצָארּפ רעכעלטינשכרוד רעד

 "ידעמ יד ןוא טייקיטעט רערַאטינַאס רעד ןופ גוריזינַאגרָא יד טריסערגָארּפ
 סע :רעטסעװש ןקנַארק ַא ָאד זיא ץוביק ןדעי ןיא טעמכ .ףליה עשיגיצ

 -ַאנַאס עלַארטנעצ 2 ןוא ענָאיאר 2 ,ןרעמיצ-ןקנַארק 20 טרָאד ןריטסיזקע
 ,סמוירָאט
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 יד ןיא םזיטַאמווער ןייק ןענשרי טשינ רבח ןייק טעוו רעטניוו םענעגנַאגרַאפ םעד
 ןוא סעװרָאב ןעגנַאגעג טשינ זיא'מ .זלַאה ןיא רַאטַאק ןשינַארכ ןייק ןוא טיפ
 טניואוו'מ ,סנוויוא יד ןיא ךעלגעט-גָאט טנערבעג ךיז ןבָאה ץלָאה ךעלטייש עסיורג
 ,סרעטעווס ,ךיש : ךעלדייב ןוא סעפאש ןייק ןיא ,סרעלעק ןייק ןיא רעמ טשינ ןיוש
 עירטקעלע ,ריצַאּפש םוצ ןוא טעברַא רעד וצ גונעג ןעוועג ןענעז סעקטרוק

 תוגולּפ ךס ַא -- טרעקרַאפ .גונעג ןעוועג ךיוא זיא טעברַא .גָאטיײב ןוא טכַאנייב
 ןדיא-טשינ ןוא ןדיא טימ טבעלעגנייא ךיז טָאה'מ --- ךָאנ ךיז ןױעסערגרַאפ
 טימ םיבשות ןרָאװעג ,טעטש יד ןיא ןרָאװעג שימייה ןוא טנַאקַאב ךיז טָאה'מ
 .טכילפ ןוא טכער

 ,טעברַא-דלעפ : ןוויטקעּפסרעּפ עסיורג ָאד ןענעז רעמוז ןפיוא טציא ןוא ,ונ
 םש ןטוג ַא ןברָאװרעד ךיז ןבָאה ןטַאטשרַאװ עשירעדיינש יד ;ןטקיד ,ןקַאטרַאט
 ,סערַאלָאטס יד .רעמוז ןפיוא ןעגנולעטשַאב ןעמוקַאב ןלעװ ייז ןוא טָאטש ןיא

 ,ןָאזעס ןתמא םעד טציא ןבָאה סרעלסעשט ןוא רערעיומ ,סרעלאמ יד ,סרעלסעשט יד
 רעד ןיא הגולּפ ןייא ןופ שממ ןעמ טסיירעצ *יח לת, ןופ רעכעלב ןקיצנייא םעד

 -סעשט ןוא רערעיומ ָאד ןענעז סע תויח .רעכעלבכ ַא ןבָאה ףרַאד ןעמ : רערעדנַא
 ןָאטכָאנ :טפַאשטריװ רעד ןיא ןקיטסעפרַאפ וצ ךיז טציא ןעמ טכַארט ,סרעל

 ןצנַאג ןיא וק ןייא/ .רעמוז ןפיוא וק ַא ןפיוק ןוא שטָאלסיװס ןופ ליּפשיײיב םעד
 ,סוניכ ןפיוא טכירַאב םעד ןבעגעגּפָא טָאה סָאװ ,עטרבח יד טָאה -- !"שוג

 ןיוש ןבָאה ייז זַא ,ןגָאז אפוג רעשטָאלסיװס יד ,סָאטַאּפ סיורג טימ ןגירשעגסיוא
 ךיז טיירג סָאװ ,תרגוב ַא ,עלעקשאלַאי ַא ןיוש טָאה וק יד לייוו ,ןבלַאהרעדנָא

 סָאװ ,עקווונייה ןופ ליּפשיײב םעד ןָאטכָאנ ףרַאד'מ .וק ַא ןרעו וצ ךיוא ןיוש
 ןיא ליּפשייב םעד ןַאטכָאנ ףרַאד'מ .ץוביק ןרַאפ זיוה ןגייא ןַא ןעיוב טציא טייג
 ַא ןוא רעייא ןגייל ןלָאז סָאװ ,רעניה ץוט ייווצ ַא ןפיוקנייא ןוא טרָא ןטירד ַא
 ,ןעיירק לָאז סָאװ ,ןָאה

 רעבָא ,ןָאיַאו רעקָאטסילַאיב ןיא ןעגנולײטּפָא קיסיירד ַא ןופ סוניכ ַא
 רעצנַאג ַא רָאנ ,םיצוביק ןייק טשינ ,לארשי תסנכ עצנַאג ַא סע זיא ןתמא רעד ןיא
 ןוא ןסייר ,עיסעלָאּפ ,עטיל ,ןילָאװ ,ןלױּפ-סערגנָאק ןקע עלַא ןופ תויולג ץוביק
 טימ טנַאק רענוװָאר ןוא לעוװָאק ןופ םירוחב ענטעמַאה ערעווש .,דנַאלסור"סייוו
 עסייוו ןוא רעטכעלעג קיכליה טנוזעג ַא טימ ,סענירּפושט ענעפרָאװעצ עסיורג
 ץיוועינרעקס ,שזדָאל ןופ ןקָאל עמורפ עצרַאװש טימ ךעלדיימ עלעדייא ןוא ,ןייצ
 ,ליומ ןיא שטייד-שיאערבעה ןימ ַא טימ םירוחב רעקיצנַאד .קעװַאלצָאלװ ןוא

 ןשיצוביק ןטימ ךעלעקלול עניילק ןעקּפיּפ סָאװ ,רעניבַאר רעטרופקנַארפ ַא יו
 עשינדמל ןוא רעגייטש ןשטייד-טכע ןפיוא שיט ןרעביא ןגיובעגרעביא ,קַאבַאט
 -סקלָאפ ןופ לובמ ַא טימ ,ןיזפרַאש ןוא ןלירב טימ ענליוו ןוא קסניּפ ןופ ךעלדיימ

 ,ןּפיל יד ףיוא ךעלטרעוו

 ןפיוא יורטש טימ טעבעגסױא ןעמ טָאװ טסעג ןוא ןטַאגעלעד יד רַאפ
 ןיא ןבילבעג זיא לייט רעטסערג רעד רעבָא ,ףינס ןיא רעגייטש ןשירעיופ
 ,טכַאנ עצנַאג ַא "טעוועטנאק, ןעמ .טעב ַא ןיא טירדעבלַאז טפָאלש ןוא ץוביק
 ױזַא ןוא ,טשינ ןעמ טייג טעברַא רעד וצ ןוא בוט-םוי זיא'ס יװ ױזַא רעבָא
 עצנַאג ַא ןעמ טוט ,רָאי בלַאה ַא ןיא לָאמ ןייא רָאנ ןַארַאפ זיא טייהנגעלעג ַאזַא יו
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 עקיּפעלק ַא יו ,הריד רעזנוא םורַא ןַאקרַאּפ רעד זיא ףרָאד קע ןיא טייצ רעבלעז

 ןוא טייטש'מ .טקעדַאב טנגוי-טפרָאד רעד טימ לופ ,ןגילפ טימ שגנעטס-קינָאה

 "רַאפ טשינ גנַאל ױזַא סעטרוחב ןוא ןעגניי שעשידיא סָאד ןענָאק יװ : טפַאג'מ

 ."פלשז עיג עלַאצװ ָאט ַא, ,ןצנאט קַאּפערט ַא ךיז קידנרעטַאמ

 רעקַאמשעג ַא ןַאקרַאּפ טייז רעגעי ןופ ךיז טייג קידנטרַאװ גנַאל טשינ ןוא

 .ןערב ןרענעלק ןייק טשינ טימ ,יַארָאה אלא; דאהָארַאק

 רעשיפרָאד רעד ןשיװצ *ןאקרַאּפ םולש; רעד ,טרעיודעג ױזַא סע טָאה

 ןיא ןעמוקעגּפָארַא זיא'ס טענַאװ זיב ,הבשומ רעשיצולח רעד ןוא טנגוי-ןרעיופ

 "עג ,רעליש ַא -- טָאטש ןופ לדניז ַא ?סטסינַאגרָאק םעד סעיצַאקַאװ ביוהנָא

 ,?שיצַאזינַאגרַא רעייג; רעד ןופ ,"ענעי; ןופ זיא רע זַא ,ןעמ טָאה טסעומש

 ןיא ןַאקרַאּפ ןטייז עדייב ףיוא ןעוו ,טכַאנרַאפ א ןיא ,לָאמנייא רע טָאה

 עלעקזולב ןירג ַא ןיא ןזיווַאב ךיז ,הגרדמ רעכיוה רָאג ַא ןיא ןיירַא ַארָאה יד

 ,טשיגרָאג הפרח ןייק ,ריא טעקלָאכַאּפ עשידיא ,יעה/ :ןגירשעגניײרַא זייב ןוא

 .יי"רעסעב ייז טיג ןרעלטיה

 ףיוא ןעמ זיא טנװָא םעד .טימ רעד ןיא ןרָאװעג טפעלּפעג זיא ַארָאה יד

 ,םילבא יוװ ןעגנַאגעגמורַא ןַאקרַאּפ ןטייז עדייב

 ןעמַאזוצ םורַא געט עכעלטע ןיא טָאה דלעה רעיולב רעד טענַאװ זיב ,זיב

 ,ץעביקא :ןעגנוזעג חוכ טימ ןוא טרעטַאמעג ַארָאװ א רעביא סיפ יד עלַא טימ

 ."עיאקעוו שיאכ ,עיאכ ,דאכאמאס ץעביק

 ,(1924 ,"תובשומ ףיוא םיצולח,)

 ה נג ה

 ךָאו עטירד יד

 ןרעטנענרעד רעצרעה .הבשומ רעד ףיוא ךָאװ עטירד יד ביל בָאה ךיא
 גנואיצַאב יד .ןייפ ןוא טוג זיא סָאװ ץלַא ךָאנ םולח ןטימ ךיז ןדניצעצ ןגיוא ,ךיז
 רעדעי ףיוא טרעטיצ ןעמ .רעפיט ןוא רעפיט ץלַא טרעוו ןסיוו םוצ ,ןענרעל םוצ
 טרעטנענרעד ןוא ייברַאפ טפיול טָאװ גָאט ןדעי ףיוא ,קעווַא טייג סָאװ טונימ
 ,ןבעל ןשידיחי םוצ ,בוטש רעד וצ : ןכָאװרעדניא םוצ

 ןענייועגוצ ךיז רעװש .טסעג יו םירבה יד ךיז ןליפ געט עטשרע יד
 ערעדנַא .טייקליטש רעשימייה וצ ןוא םייהַא טקנעב ןעמ ;ןסע םוצ ,שער םוצ
 טכָאקעג טשינ לָאמגייק ייז ןבָאה בוטש ןיא סָאװ ,ליפעג-הוואג ןימ ַא סעּפע ןבָאה
 ףיז ייז ןליופ ;הרות-רימיךיוא רעקיזָאד רעד טימ ןעמונרַאפ טשינ ךיז ןוא
 ןוא ,ונ ,ןטָאבעג עלַא גנערטש ױזַא ּפֶא טשינ ןטיה ןוא ,םינרות ןייז וצ רעטנוא
 : ןעניואוועגוצ רעווש ךיז ךיוא זיא ,שממ ןענרעל ,ןעגרעל ןוא טושּפ ןציז ,ןענרעל
 ןבעלפיונוצ רעסעב; :ןעגנורעדָאפ עקַאט ןעמ טרעה ןַאד ןוא ,קילײװגנַאל זיא'ס
 ,"הבשומ רעד ףיוא ןבעל רעמ ,ךיז

 ךעלגעט-גָאט ןרעוו'ס זַא ,טעברַא רעד ןיא ןײרַא רעבָא טייג ןעמ רעמ סָאװ



 קנע דנָא ןקיט כיל ןיא

 אט סילאבמיצ .ג

 ןַאמכוב ףסוי

 (1925 רעבמעטּפעפ ןט4 םעד קיטמיירפ ןרָאװעג טעגרהעג)
 טירש-סגנונפָאה עטשרע יד ,גנוי:טולב ױזַא !טלַא רָאי 16 ןצנַאגניא

 !ןרָאװעג ןסירעגקעװַא גנולצולּפ שיגַארט ױזַא ןוא ,טלעטשעג ןבעל ןיא

 ",ס .צ ןיא דילגטימ ַא ןעוועג ,תומולח-טנגוי עטיירב טימ ךיז ןגָארטעג
 א ןגעװו טמיורטעג ןוא "ריעצה-ץולחח, םעד ןפַאש ןפלָאהעג ,עפורג-טנגוי
 םעד וצ טיירגעג ךיז .ןעוועג רישכמ קיטסייג ךיז לייוורעד ןוא ןבעל-הצובק

 רעקידתופתושב רעזנוא ןופ ןויירק-רוטלוק יד טכוזַאב ,ןבעל ןועווש םעיינ
 -כרוד טשינ גנולמַאזרַאפ ןייא ןייק ,"ץולחה; ןוא .ס .צ ןופ עיסימָאק-רוטלוק

 ,טזָאלעג

 "עגסיוא ןייז ןעגנַאגעג רע זיא ,רענעדײשַאב ןוא דימת רעקניליטש ַא
 .געוו םענעטָארט

 רעכעלרעדרעמ ַא ךרוד סָאג ןטימניא רע זיא טעברַא רעד ןופ קידנעייג
 .ןרָאװעג ןכָאטשרעד רעסעמ ַא טימ טנַאה

 -רעביא ןענעז סע ,ןבעל גנוי ַא ןרָאװעג ןטינשעגרעביא לָאמַאטימ זיא סע
 רעגני רעד עכלעוו טימ ,ןעננונפָאה ןוא ןעמיורט עלַא יד ןרָאװעג ןסירעג
 םעד ןיא םיא טימ ןעמַאזוצ טציא ןרעװ סָאװ ןוא ,ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה רבח
 ,ןבָארגַאב רבק ןשירפ

 !ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק רבח ןטבעלעגסיוא-טשינ םעד רימָאל

 .(1925 רעבמעטּפעס 27 ,"גנואיירפַאב,) ,קצָאלּפ

 יקסווָֿאנַֿאי .א

 ענעלַאפעג יד

 עצרַאװש ַא טָאה ,גָאטימ ףיוא ץוביק ןיא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,םירבח יד
 ,טלייצרעד לכואה-רדח ןופ טנַאװ רעד ןופ טקוקעגּפָארַא טָאה סָאװ ,םַאר
 ץוביק ןופ םירבח רעװָאסָאלק 2 ןעמוקעגמוא שירעדרעמ י"א ןיא ןענעז סע זַא
 ךיז טָאה טייקליטש ערעווש ַא .ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןענעז 4 ןוא רוגי-הפיח
 יד טנעײלעגרעביא ,טנַאװ רעד וצ וצ ןענעז םירבח ,ץוביק ןיא טגיילעצ
 שנעלַאפעג יד ןופ ןעמענ יד ףיוא קידנקילב ןוא לארשי-ץרא ןופ עמַארגעלעט
 .טעברַא רעד וצ טרעקעגקירוצ ןוא טכַארטרַאפ טסנרע ךיז
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 001 קב לד נָא ןקיט פיל ןיא

 יד .ןרָאװעג טצנַאטעג טשינ ןוא ןעגנוועג טשינ זיא טנוװָא םענעי ןיא
 רעייפ טימ ןבָאה ןגיוא יד .קידנעטש יװ טּפַאלקעג רעקיטסַאה ןבָאה רעצרעה

 :ליפעג ןייא ןוא קנַאדעג ןייא ןעגנורדעגכרוד ןעמעלַא טָאה סע ,טצירּפשעג
 עטלייצעג טימ ,ןברַאטש ןיא ךיוא ןוא ןכעל ןיא ל"וג רעזנוא ןופ תוטתוש יד

 ןפָארטעג ןיוש טנייה ןוא ,עלַא זנוא טימ טעבראעג ןוא טבעלעג קירוצ םישדח

 סע ןוא .טעברַא ןופ עיציזַאּפ רעד ףיוא קידנעיטש ,ליוק רעשיבַארַא ןַא ןופ

 רעדעי לָאז ןגרָאמ זַא ,ןסָאלשעגסיױא טשינ זיא סע ןוא ןעוועג ךעלגעמ ךָאד זיא

 ,ןברַאטש וצ טייקטיירג רעד ןופ ןײזטסואווַאב סָאד .טרָא ןייז ףיוא ןייז זנוא ןופ
 ,ךַאפנייא ןוא רַאטנעמעלע ןעוועג זיא ,ןעמיטשַאב סָאד טעװ העש יד ןעוו
 ןופ ןקורדסיוא ןוא ןעגנוגעװַאב יד ןופ ןענעײלּפָארַא ןזָאלעג ךיז טָאה ןוא

 טרימַאלקָארּפ טרעוו סָאװ טייקטיירג ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס .רעמינּפ שרעייז
 א רָאנ ,גנונעקרענַא םוטנדלעה ןוא הרובג וצ טבערטשַאב סָאװ ,ךיוה רעד ןיא
 ןיא סָאד ןעװ ,ןברַאטש וצ טייקטיירג רעד טימ ןבעל ןופ ליפעג רעכעלריטַאנ

 .גנוכעלקריורַאפטסבלעז רעשיצולח רעד וצ טריפ סָאװ ,טייקידנעוװטיוג ַא

 .ענעלַאפעג יד ןופ קנעדנָא םוצ גנולמַאזרַאפ-רעױרט א ןעוועג זיא'ס

 טימ ונוא טדניברַאֿפ סָאװ ,דנוב ןקיטולפ םעיינ ןגעו טדערעג ןבָאה םירבח
 ךיז טיצ סָאװ ךַאילש ןטיור םעד ןגעװ ,ץוביק ןטימ ןוא טפַאשרעטעברַא רעד

 ,טולב סייה ךעלטנגוי טימ טקיליײהעג ןיא ךוא רוני" חפיח זיב זוָאסָאלק ןופ

 -ָאלק םעד ןגעק לופטקורדסיוא:טשינ ןוא ךַאװש ןעועג ןענעז דייר עלַא יד

 "סיורַא ךיז טָאה סָאװ ,ײוָאסָאלק ץוביק ןופ םיצולח ןענעז רימ , { דיל רעװָאס
 רעטיצ ןכעלרעניא ןַא טימ טלַארטשַאכ ,תומשנ יד ןופ ןשינעפיט יד ןופ ןסירעג

 ןופ ןדעי רַאפ ָאסָאלק זיא'ס סָאװ ,טליפעג ךיז טָאה סע .טייקרעכיז ןופ

 "סנבעל ןייא ןופ תופתוש ,ןבעל-רעטעברא ןַא ןופ טפנוקוצ יד זיא סָאד : זנוא
 זנוא טכעװרַאֿפ ,ףיונוצ עלַא זנוא טדניב סָאװ דנוב רעראבסיירעצמוא ַא ,געוו
 ךיירפ ַא ןוא ,ןפַאש ןופ דייל ןוא דיירפ-סטעברַא ןופ בעועג"סנבעל ןייא ןיא
 ,ןּפיל יד ףיוא ןטָאבעג עשיצולח יד סימ ןלַאֿפ וצ טיירג ןייז ןענָאק ןופ

 ,(1932 ילוי 1 ,"תועידי;)

 טו טניש טש טוו .י

 ַאקסיװַָאקלָאו ַאדירפ ךָאנ םישולש

 ןופ הרבח א -- הרבח ַא ערעזנוא ןעוועג זיא יז לייוו ,ןלַאפעג זיא יז
 טליצעג ויא ,ןפָארטעג ריא טָאה סָאװ ,ליוק יד .ץוביק ןוא טעברַא ןופ ,עעדיא
 "רעמ יד ,ןביירטרַאפ ןוא ןקערשראפ וצ ,ןבעל ןייז ןרעטשוצוצ ,ץוביק ןיא ןעוועג
 ,רָאכָארג ןופ זיוה ןפיוא ןביוהעגפיוא קילעפוצ טשינ ךיז טָאה טגַאה עשירעד
 -טולב א יװ .רעניואוונייא שנייז ןוא זיוה ןסיוא טעװעטַאשטעג גנַאל טָאה יז
 רעד ןופ שינרעטסניפ רעד ןיא טרעיױלעג רעדרעמ רעד טָאה היח עקיטשרוד



 ןליוּפ ןיא םיצולח 4206

 -רעד וצ סרעדנוזַאב יאדכ זיא'ס ,שידיא ןוא שיאערבעה ןיא ןבַאגסױא עקיטכיוו
 זיא "ץולחה, רעד ."הז שדוחל; עבַאגסיוא יד ןוא "תירבעל םיפד; יד ןענָאמ

 רעקיטכיוו ַא ןייז וצ וצ טגָאז סָאװ ,בתכב ןוירנימס ַא ןריזינַאגרָא ןטָארטעגוצ טציא
 ןיא "רבד, םעד ןטײרּפשרַאפ ןטימ ךיוא ךיז טמענרַאפ "ץולחה, רעד .,וטפיוא
 ,םיצוביק יד ןיא ןוא םיפינס יד

 200 ןיוש טלייצ סָאװ ,"םירומה ןוגריא, ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סנטצעל
 ,םיצוביק יד ןיא טכַארברַאפ םישדח ייווצ ןבָאה רערעל 20 .ןטקנוּפ 51 ןופ רערעל

 (ייטייקיטעט ןויצ ילעוּפ רָאי 5,)

 ץוביק ןיא טעברַא-רוטלוק ןגעװ

 םישזער-רוטלוק ַא ןריפנייא סָאד זַא ,ןייא טעז םיצוביק ןופ טַאר רעד
 ןופ תווצמ יד ןוא ןענרעל וצ טכילפ יד ןלעטשנייא ךרוד םיצוביק יד ןיא
 -ץּפָאָאק ןוא טעברַא ןופ תווצמ יד טימ עקיטכיוו-ךיילג סלַא ןבעל-רוטלוק ַא
 רעד רַאפ טייטש סָאװ עבַאגפיוא עקידרקיע ןַא זיא ,ץוביק ןיא עיצַאר
 ,שוביכ ןופ געוו ןפיוא לּפַאטש רעקידרעטייוו ַא זיא ןוא הרשכה

 רעד ףיוא רבח רעד זַא ,זיא טיבעג םעד ףיוא עבַאגפיוא-רקיע יד
 טבעל סָאװ ,רעגריב רעקידלארשי ץרא ןַא יו ןליפ ןיוש ךיז לָאז הרשכה
 ףתוש סלַא ךיז טכַארטַאב ןוא תורדתסה רעד ןופ ןוא דנַאל ןופ ןבעל סָאד
 קיניזטסואווַאב:לופ ַא ָאד ץוביק ןיא קידנבעל ,ןעגנודײשטנַא עריא וצ
 ,.ןבעל

 ,(טַאר-םיצובק ןופ ןסולשַאב יד ןופ) ,1935 ,רעבמעװָאנ ,שזדָאל



 489 גנואיצרעד ןוא רוטלוק ; הילע עטפניפ יד

 זיא ןסחמ רעד .תונציל טכַאמ ןעמ ןוא טדער ןעמ ,וצ טשינ גיוא ןייק טכַאנ
 ףרַאד'מ ןוא וצ סעּפע טלעפ ,ןסירעגּפָא סעפע ךיז טָאה םענייא ןדעי ,טרעגַאלַאב
 רעטכעלעג ַא יױרגנגרָאמ זיב ןעמ טרעה ןרעמיצ עשלדיימ יד ןופ .ןעמוקנגעקטנַא
 ,בוט-םוי זיא סע -- טייקליטש ןטלַאהוצנייא רעווש זיא סע .סָאג רעד רעביא
 .ןֿפָאלשסיױא ךָאנ ךיז טעוו ןעמ

 (1935 יַאמ 24 ,"תוצידי;)

 וועל ם ח ר ב א

 ...טײרּפשעצ ָאד ךיז ריא טָאה טכיל יו

 ,םיצוביק ,טײרּפשעצ ָאד ךיז ריא טָאה טכיל יו

 .ןייש רעלעה א ךייא ןופ ףיוא טייג'ס

 ,ונוא ץוש יד טייז ריא ,ערעזנוא גנוטסעפ יד טייז ריא

 ,ןייא זנוא דיירפ םיורנ ןיא טליה ריא

 ,ןעמוקעג רעהַא ,ענעדיישרַאפ ןופ ,ןגעוו ןופ
 ,ןעמעוו ןוא ָאד טכוזעג טָאה רענייא סָאװ סייוו רעוו
 ןעמונעגמורַא ףייר א יו זנוא טָאה טעברַא רעבָא
 .ןאמעינ ,עציװָארבמָאד ,ווָאסעלק טלופרַאפ טָאה גנאזעג רעכעליירפ ןוא

 ,ךעלטעטש עקיטעמוא ךָאנ זנוא רעטניה ןגיל סע
 --- םָארק ןופ ןוא סעטַאט ןופ ךעלעגרָאז עניילק טימ
 --- ךעלסעג ןטסָאמעג ,קרַאמ רעביא ךיז טיירדעגמורַא טרָאד ןבָאה רימ
 -- -- = םָאװש רעד יוט יו רעצ םעד טּפַאזעגניײא ןוא

 ,םיצוכיק ,טכיל יוװ טםיירּפשעצ ךיז ןלױּפ ןיא טָאה ריא

 ,ןייש רעלעה א ךייא ןופ ףיוא טייג'ס

 ,ונוא ץוש א טייז ריא ,ערעזנוא גנוטסעפ יד םייז ריא

 -- == --= ןררא ןנֹוא ךיירפ םיורג ןיא טליה ריא
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 ץיּפש יד ףיוא קידנעייטש ,רעּפרעק רעצנַאג רעד ךיוא .תוקבד ןוא רעטיצ
 עגנַאל ַא .וויסלואוונָאק טרעטיצ -- דליב םוצ ןייז וצ רעטנענ ידכב -- רעגניפ
 -.טימ טכערב ןוא דליב ןרַאפ זאטסקע ןליטש ןיא ןייטש ױזַא יז טביילב עלייוו

 ריא ןטלַאה תורבח עקינייא .רעמָאי ןקידנרעטישרעד ַא ןיא סיוא לָאמַא

 .רעמיצ ןקיאייברעד ןיא ןיירַא ןויפ ןוא רעטנוא

 ,טייקטרעווילגרַאפ ןוא טייקליטש ַא לָאז ןיא ךָאנ טשרעה עלייוו עגנַאל ַא

 ,הרוחב ַא ןופ ןייועג ליטש ַא ךיז טגָארטרעד לקניוו ַא ןופ

 שירפ ךָאנ ןוא קילגמוא סָאד ןעשעג זיא'ס טניז רָאי בלַאה ַא דלַאב ןיוש

 יד ןעוו ,ןגרָאמירפ"רעבמעצעד רעשיגַארט רענעי ןורכז סנעמעלַא ןיא זיא
 -ןײמעגלַא ןטימ טכַאמעג עדנע ןַא ןוא ןגיוצעגניירַא טָאה קירבַאפ ןיא ןישַאמ

 ץלַא ךָאנ ךיז טליווס ןוא םיא ןעמ טנָאמרעד דנַאנַאכָאנ .עלערעב ןטנילַאב

 רוחב רעקידנעלדורּפש-ןבעל טימ רערעטנומ-קיבייא רעד טָא זַא ,ןביולג טשינ

 .ָאטשינ רעמ זיא

 ןופ ןדניב רעצ ןופ טײקמַאזניימעג ןוא טייקמיטניא עפיט רעמכָאנ ַא ןוא
 .רעטומ סעלערעב טימ ץוביק םעד ןָא גָאט םענעי

 ךימת ןופ זיא ,עלעטעטש ןיילק ַא ןופ יורפ עטלַא עטרעטַאמעגסיױא יד ,יז
 עלערעב זיא ןָא ןייװדניק ןופ .לטעטש ןיא םיצולח יד ןופ עמַאמ ַא ןעוועג
 ,ןגרָאז ענייז עלַא טכַאמעגטימ ןוא עטטקיטעט יד ןופ ןעוועג ,ףיגס ןיא ןעוועג

 ריא טימ ןדנוברַאפ ןעגנונפָאה עלַא יז טָאה ,יורפ-טקלָאפ עשידיא עטושפ ַא

 םישעמ ענייז ףיוא ןביולג טימ טקוקעג ,ןעלערעב טימ ,ןוז ןקיצנייא ןוא ןייא
 ןכעלקילג ,םענעדירפוצ ַא ןעז םיא טלָאװעג ןוא

 ,בוטש סעלערעב ןיא זַא ,טסואוועג לטעטש ןיא םיצולח עלַא עקַאט ןבָאה
 ןשירבח א רַאפ ןוא .שימייה ןוא יירפ ןליפ ךיז ןעמ ןָאק ,ןעמַאמ ןייז ייב
 ָאד .בוטש סעלערעב טרִא עטסעב סָאד ןיא טכַאנ וצ קיטיירפ םוקנעמַאזוצ

 םוא רעביטש עשלטעטש ערעדנַא ןיא יװ קיטכיזרָאפ ױוַא ןייז טשינ ןעמ ףרַאד
 טכַאמ ןעמ ,טביירש'מ יװ קידנעעז טשינ ךיז טכַאמ עמַאמ סעלערעב .תבש

 ,ךעלרעדניק ,ךיז טריפ :לכיימש ןקידנעייצרַאפ ַא טימ יז טגָאז -- רעייפ
 ,ןדירפוצ טייז יבא ,רעגייטש רעייא טיול

 טייקרעטנומ רעד וצ ךיז ןקוקוצ ןוא לקניוו ןיא טנוװָא ַאזַא ןיא ךיז ןצעז ןוא

 ןטונימ יד ןופ ןעװעג ןיא ,םירבה ענייז ןוא ןעלערעב ןופ טייקיטסול ןוא

 טסיירט ַא ןבעל-הנמלא ןעמערָא ןוא ןרעוװש ריא ןיא דייופ רעקיצנייא ןופ
 תעב ,ןַאמ ןטעדרָאמרעד-שיגַארט ריא ןופ דנואוו רעטלײהרַאפ-טשינ רעדז רַאפ
 .ןעוועג דניק ַא ךָאנ זיא עלערעב

 כא א
 6 א

 ףיוא ןײגסױרַא טפרַאדעג טָאה עלערעב ןוא טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס זַא
 טכַארטעג יז טָאה רדסכ ,ּפַאלק רערעװש ַא ריא רַאפ ןעוועג סע זיא ,הרשכה

 ךָאד רעבָא : תחנ ,רעגייטש ריא טיול ,םיא ןיא ןעז ,ןעמַאזוצ םיא טימ ןייז וצ
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 רַאפ ןוא ןיירַא געוו ןיא טײלגַאב םיא הכרב ַא טימ ,ןעוועג םיכסמ יז טָאה
 ןקיצנייא ןטימ גנודיישעצ יד ןוא טײקמַאזיא עדנקירדרעד ריא ןעמונעג ביל
 ,ךוז

 "רַאפ טשיגנ יונעג יז טָאה ,זיא הרשכה יד סָאװ וצ ןוא סנױזַא סָאװ
 םולש ,גנורעלקפיוא סעלערעב ןעמעננָא טװאורּפעג רעבָא טָאה יז ;ןענַאטש

 ןעלערעב טימ ןדייש גנַאל ףיוא ןזומ ךיז טעװ יז זַא ,קנַאדעג ןטימ טכַאמעג

 לווירב ַא ןטלַאהרעד טָאה יז ןעוו ןעוועג ןעגעז ןטונימ עטסקידיירפ שריא
 ןיא עלערעב :עטוג םיא ןופ ןעמוקעגנָא ןעגעז ןסורג ןוא .,סורג ַא ,םיא ןופ
 יד וצ טייג ,ןסקַאװעצ ךיז זיא רע ביל םיא ןבָאה עלַא ,קידרעפָאה ,רעטנומ

 .,עלערעב רעשלטעטש רעד רעמ טשינ זיאס ;ןטעברַא עטסרעווש

 ,רעטיצ ןוא דיירפ טימ טלעוװקעג טָאה ץרַאה עשעמַאמ סָאד ןוא

 א

 ןעוו ,גָאט רעבמעצעד םענעטלָאשרַאפ םענעי זיב ןעוועג סָאד זיא ױזַא
 טייקיאור ןוא הולש רעשלטעטש רעד ןופ ןטירעגסױרַא יז טָאה עמַארגעלעט יד
 טָאה ןטרָאד .טָאטש רעסיורג רעד ןופ טייקידלמוט רעד ןיא טכַארבעג ןוא
 ןעלערעב ריא ןענופעג םירבח עגייז ןופ רוביצ ןטלסיירטעצ-שיגַארט ןיא יז
 ןיא קידגגיל ןטרעוװילגרַאפטױט א ,ןקידוװעריר ןוא ןקידעבעל דימת םעד
 ,םירבח ענייז ךרוד טכַאװַאב ,לָאז ןסיורג ַא ןיא טקעדעגנייא ןצרַאװש

 טָאה יז .טּפַאכעגמורַא ריא טָאה ,םרוטש ַא ,ףעייט רעקידרעקַאלפ ַא

 ,טלעוו עצנַאג יד ?ןעמעװ .,ןטלָאשעג ןוא טרעמַאיעג ,טהנעטעג ןוא טנייוועג
 ןעמוקעג ריא סָאד ןיא סָאװרַאפ --- ןייז ןידח קידצמ טלָאװעג טשינ .טָאג
 עלערעב ןדנטכיול ריא וצ ףוס ַא טכַאמעג לַאפוצ רעדנילב רעד טָאה סָאװרַאפ

 פא א
 | לא

 יז טָאה ןעמוקעג ךיז וצ גנולסיירטפיוא רעסיורג רעד ןופ זיא יז זַא
 .טשינ טנװַאד ,טכיל ןיק רעמ טשינ טשטנעב יז .ןביולג וצ טרעהעגפיוא
 גנוריפ ןייק ןיא טשינ רעמ יז טביולג ןעשעג טנָאקעג ריא טָאה סנױזַא זַא
 ,טלעװ רעד ןופ

 ,ןביולגמוא ריא סיוא יז טקירד םזיטַאנַאפ ןטנשקערַאפ ַא טימ

 ,םירבח ענייז ןשיווצ ןייז ,רבק ןייז ףיוא ןייז : ךָאנ יז טכוז טסיירט ןייא
 עכעלרעניא ןַא ייז ןופ טלַארטש ,ענעכַארבעצ-טשינ רעבָא ,עטרעיורטרַאפ-ףיט
 ,טײקרַאטש

 ןעגנַאגעג ץַאלּפ סעלערעב ףיוא זיא קילגמוא ןכָאנ סנגרָאמוצ : טרעה יז

 ןרזח ייז קידתונשקע יװ טרעה יז .טעברַא עכלעז יד ןָאט רבח רעדנַא ןַא
 ,טטנַאקַאבמוא רעירפ ,סעיײג סעּפע .ןצעזרָאפ רעטייו ןלעוװ ייז זַא ,רעביא
 ,םירבח ענייז ןשיװצ יױזַא ךיז קידנעניפעג ןוא ,ריא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא
 טקיניײארַאפ דימת זיא סָאװ ,םענעמוקעגמוא ןכָאנ רעצ ןסיורג םעד קידנעעזוצ
 א זיא עלערעב רעגנוי ריא :הבשחמ ַא ףיא ןיא טירב -- סעּפע ךָאנ טימ
 ,ללכ ַא רַאפ ,ךַאז א סעּפע רַאפ ןברק ַא ,ןלַאפעג ןברק
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 גנודליב ןוא "טייקיטכיל, עצנַאג יד ןוא ,בוטש ןיא טיײיקמערָא יד ןוא תסנכה
 .ןלַאוק עדמערפ ךרוד ייז ןסינעג

 ,רעדניק עשידיא 20,000 םומיסקַאמ רימ ןבָאה ןליוּפ יו דנַאל ַאזַא ןיא
 עשיטסישידיא יד ןיא 20,000 רשפא ,לוש רעשיאערבעה ַא ןיא ןענרעל סָאװ
 .ןלוש עשיליוּפ ןיא ןגיוצרעד ןרעוו (! טנזיוט טרעדנוה ייווצ) 200,00 ןוא ,ןלוש
 טשינ ייז טעװ סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ רעגריב ןייז וצ ייז ןעיצרעד ןלוש עקיזָאד יד

 ןעמוק בור'ס .ןטנַאלימיסַא ןופ אקווד טשינ רעדניק דָארג ןענעז סָאד ןוא .ןלעו
 -ַארט ןוא םיגהנמ עשידיא ּפָא ןטיה סָאװ ,עמַאמ-עטַאט עשיסקָאדָאטרָא ןופ ייז
 עלעיצעּפס ַא טעדנירגעג טָאה ןוא קנַאדעג ןפיוא ןלַאפעג זיא גנוריגער יד .סעיציד
 .רערעל עשידיא ןָא ןטרָאד טמענימ .תבש ןסָאלשעג זיא סָאװ לוש עשילױּפ
 ןרידיווקיל ןָא ןעמ טביוה ,ןלוש יד וצ וצ ךיז ןעניואוועג רעדניק עשידיא יד ןעוו
 טפרַאד סָאװ וצ; :טגָאז ןעמ ןוא ,רערעל עשידיא יד ןופ ןרעוו רוטפ ןוא ןסַאלק

 ןקיטנעצָארּפ-טרעדנוה ַא ןיא ןײגרעבירַא טלָאז ריא זַא ,רעסעב ? לוש ןימ ַאזַא ריא
 דומלת ַא ףיוא ןסיױטשעגנָא ךיז ךיא בָאה טרָא ןייא ןיא .?טלַאטשנַא ןשילױּפ

 ןעלקָאש ןוא תואיפ עגנַאל טימ ךעלהמלש ןוא ךעלהשמ ןציז'ס ואוו ,הרות

 -- גָאט ַא העש ןייא -- דומיל רעקיזָאד רעד :י"שר טימ שמוח רעביא ךיז

 רעשייוג רעד ןיא ןענרעל גָאט ןצנַאג ַא ךָאנ זיא סָאד .שירָאטַאגילבָא טשינ זיא
 .ןעמוקַאב ייז סָאװ השורי עשידיא עצנַאג יד זיא סָאד ,לוש

 ,לסיב ןקיזָאד ןופ וליפַא טשינ ןסינעג רעדניק עשידיא בור'ס רעבָא

 טרעדליש סָאװ ,םליפ רעד -- "ןבעל םוצ געװ םעד; ןעזעג ריא טָאה רעכיז
 םורַא ךיז ןרעדנָאלש ןּפיט עשידיא ענױזַא .דניק עשיסור עטזָאלרָאװרַאפ סָאד
 -ָאניק רעד ןוא רעטכיד רעד ָאטשינ זיא'ס רעבָא ,טלעו רעד רעביא ךס ַא

 ,לזמ ןייק טשינ ןבָאה רימ ,ייז ןיא ןריסערעטניארַאפ ךיז לָאז סָאװ רָאטקעריד
 ןופ ןדייל יד טימ רימ ןליפ םורַא ױזַא .החלצה עסיורג ַא טָאה ףיקת רעד רָאנ

 רַאּפ טגרָאז סָאװ גנוריגער ַא רע טָאה ,לכה תולככ ירחא סָאװ ,לגניא ןשיסור
 בָאה'כ .ןגרָאז לָא'ס רעוו ָאטשינ זיא רעדניק עשידיא יד רַאפ רעבָא ,םיא

 סָאװ ןרענָאיצולַאװער ,ןטסילַאעדיא ,םינקסע עכעלטפַאשלעזעג ןפָארטעג טשינ

 ,רעדניק-ןסַאג ןשידיא טעטש עסיורג ןיא ןעזעג בָאה'כ ,ייז טימ ןבעגּפָא ךיז ןלָאז
 ךיז ןרעגלַאװ ייז ;בוט-םוי ןוא תבש ןופ םעט םעד טכוזרַאפ טשינ ןבָאה סָאװ
 םיא ןבָאה לָאמַא ?םיא ריא טנעק יצ -- קרַאמ רעשידיא רעד ,קרַאמ ןפיוא
 תרכומ האל, :רודגיבא ןב ןבירשעג טָאה'ס .רעביירש עשיאערבעה ןעגנוזַאב
 ןיירַא טשינ זיא סָאװ ,עמעָאּפ ַא ןיא קילַאיב טרעדלישעג םיא טָאה'ס ."םיגד
 :ףוצרּפ ןשידיא ןייז ןריולרַאפ טָאה -- קרַאמ רעד טָא .ןטפירש ענייז ןיא
 םורַא ךיז ןרעגלַאװ ןטרָאד טָא .בוט-םוי ןוא תבש טלדנַאוו'מ ןוא טלדנַאה'מ
 ,ךעלגניא עשידיא

 ,ןלַאקָאל ענייז רע טָאה --- לגניא רעקידלזמ רעמ ,רעכעלקילג ַא טפעױט ןוא
 ,עכעלטנגוי יד ןענעז סָאד .לארשי ץרא :גנונפָאה ַא טָאה רע ,עיצַאזינַאגרָא ןייז
 יז ןבָאה לוש רעד ןבענ סָאװ רעדָא ,לוש רעשיאערבעה ַא ןיא ןענרעל סָאװ

 ערעיירפ ַא ךיז רַאפ ןפַאשעג ןבָאה ייז ןכלעוו ןיא ,ןייארַאפ רעייז ןענופעג
 .טייקכעליירפ ,דיירפ טשרעה ןזיירק עקיזָאד יד ןיא .ערעכעלמיטסקלָאפ ַא ,הביבס



 ןעגנוגעווַאב-טנגוי עשיצולח

 סעיצַאזינַאגרָא טנגוי יד וא "ץולחח,

 גנוטיידַאב יד ןסקאוועגסיוא קראטמש זיא "ץולחח, ןופ סקואוו ןטימ

 ןיא "ץולחה ,, ןופ (דקפמ) גנולייצ יד .ןעגגנוגעוואב-טנגוי עשיצולח יד ןופ

 ימימ עטלייצעג 246מ ןופ ו8 ,ןזיוואב טָאה 1999 ראורבעפ ןיא ןלױופ

 ןופ ןעמוקעג ,טנעצָארּפ ס2 ,ה .ד ,12,548 ןענעז "ץולחה, ןיא רעדילג

 רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא .(824 טייז) סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיצולח

 ןיא לָאר עסיורג א טליּפשעג סעיצַאזינַאגרַא-טנגוי עשיצולח יד ןבָאה

 ."ץולחה, ןופ גנולקיװטנַא ןוא סקואוו

 עשיצולח ענעדישרַאפ ןופ ןניובנגער רעד זיא קיברַאפנדישרַאפ

 -קיוומנא רעייז ןופ ןגעוו יד ןענעז ןדישרַאֿפ ןוא סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 -ןטיוקס רענייר א ןופ ןבױהעגנָא טָאה ,לשמל ,"ריעצח רמושח,, רעד .גנול

 ויא ,רעקלעפ ענעדישראפ ייב ןעגנוגעווַאבךטיוקס יד ַאלַא גנוגעווַאב

 רעד ןרָאװעג ןוא םזילַאיצָאס ןקניל ןופ קנַאדעג םוצ זיב ןעגנַאגרעד

 ײמראּפרעמעברַא רעקניל רעד ןופ רעטעּפש ןוא יצרא ץובק ןופ רעיוב

 עשיאיײטרַאּפ םלֵא ןבױהעגנָא טָאה ןליוּפ ןיא "טייהיירפ , יד ,ם"ּפמ

 -םנַא ריא ןיא רעטעּפש ןוא ,(.ס .צ) ןויצ ילעוּפ יד ןופ גנוגעװַאב-טנגוי

 ןריובעג זיא'ס םָאװ ןופ ,"ריעצה ץולחה, ןטימ טנגעגַאב ךיז גנולקיוו

 -רַאפ רעד 1988 רעבמעטּפעס ןיא ץנערעפנַאק-דוחא רעד ףיוא ןרָאװעג

 ןגיוצרעד טָאה סָאװ ,"ריעצה ץולחה-טייהיירפ, דנַאברַאפ רעטקינייא

 -ןויצ ילעוּפ רעד וצ קיטייצכיילג ןוא "ץולחה, םוצ רעדילנטימ ענייז

 דחואמהח ץובק םוצ ןוא י"אּפמ רעד וצ ןוא רעדנעל-תולג יד ןיא גנוגעווַאב

 ,לארשי ץרא ןיא

 -רָאג .ד .א ןופ .נ .א ,"הינודרוג , עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיצולח יד

 ריא ייב טָאה ,עיצילַאג ןוא ןלױּפ ןיא 1028 ןיא ןענַאטשטנַא ,ןָאד

 יד ןכַארמשעגנרעטנוא (1928 בייהנָא) גרעבמעל ןיא ץנערעּפנַאק רעטשרע

 ןוא "ריעצה לעוּפח , םעד ןוא ריא ןשיוװצ גנודניברַאפ עשיגָאלָאעדיא

 רעד וצ םירבח עריא ןגיוצרעד טָאה "הינודרוג , יד ."תודחאתה, רעד

 רעד ףיוא "תוצובקה רבח, ןטימ טקינײארַאֿפ ךיז ןוא הצובק רעניילק
 ,1984 רֿאונַאי ןיא דוד תמר ןיא גנוטַארַאב
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 ציפ ארגַָאיל ביב 668

 ,ביבא-לת ,קייצנומ .א ,תורדתסהחו ץולחה ,ריעצה לעופה ,טיצייריעצ תודלוחל

1048 

 1980 ,עשראוו ,ץולחה תעוגתל ףסאמ

 1949 ,ביבא-לת ,ןמציו םייח ,שעמו הסמ

 1947 ,דורח יע ,רורד רפס

 1927 ,ביבא-לת ,ןאמכיפ בקעי : ךרוע ,ץראה רפס

 1940 ,ביבא-לת ,טולחה רפס

 1947 ,םילשורי ,םיליפעמה רפס

 1987 ,ביבא-לת ,ריעצה רמושח רבס

 1941 ,ביבא-לת ,רעונח תילע רפס

 1987 ,קרָאי וינ ,יימאלאק ססופ

 1944 ,בינבא-לת ,ץיגמרק ססופ

 1987 ,ביבא ?ת ,היצילג יקר

 1958 ,ביבא ?ת ,ילאומש השמ ,הדובעה תעוגתו תונויצה תודלותב םיקרפ

 1956 ,עשרַאװ ,טײסיטעט ןיצ ילעוּפ רָאי ףניפ

 1957 ,ביבא-לת ,הנבור

 1986 ,ביבא ?ת ,יקסבלסרב השמ ,תילארשי ץראה םילעופה תעווח





 ןליוּפ ןיא םיצולח 512

 רעד ךרוד טריקיטירק ןרָאװעג טייצ עגנַאל ַא זיא סולשַאב רעקיזָאד רעד
 יד טריסקיפרַאפ קיטליגטנַא טרעוו טימרעד זַא ,ט'הנעט'עג טָאה'מ ."טייהיירפ;
 ףיול ןיא טעװ סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעיינ רערעדנוזַאב ַא ןופ ץנעטסיזקע
 ךיז ,"טייהיירפ ,, וצ עיצַאזינַאגרָא-ץנערוקנָאק ַא ןרעוו ןזומ גנולקיװטנַא ריא ןופ
 ןבלעז םעד ךרעב קידנבָאה ,טכיש רעלַאיצָאס רעבלעז רעד ףיוא קידנריזַאב
 רקיעב טיובעג ןרעוו וצ קידנעּפָאה ,"טייהיירפ, יו םַארגָארּפ ןוא ליצ"סגנואיצרעד
 עדנריזיטַאּפמיס-יײטרַאּפ רעד טימ רעדָא םירבח:-יײטרַאּפ ןופ ףליה רעד טימ
 ,םירבח-*ץולחה;

 רעד ןופ געווסיוא םעד ןעזעג טָאה רָאפנעמַאזוצ-"טייהיירפ, רעטייווצ רעד
 "ריעצה ץולחה, ןופ םירבח ערעטלע יד זַא ,סולשַאב ַא ןעמעננָא ןיא עגַאל
 -וצ רעד ."טייהיירפ, וצ ןרעהעג ןענעק קיטייצכיילג ךיוא ןלָאז (עקירעי-17)
 ץולחה, יד זַא ,גנונעפָאה יד טקירדעגסיוא עיצולָאזער ןייז ןיא טָאה רָאפנעמַאז
 -םירבח ערעטלע ריא ןכעלגעמרעד וצ געוו םעד ןעניפעג טעוװ גנוגעווַאב-"ריעצה
 -גָאלש ןוא חוכ םעד ןפיטרַאפ םורַא ױזַא ןוא ,שיטילָאּפ ןבעלוצסיוא ךיז טכיש
 םייב ןקריווטימ ,גנוגעווַאב-טנגוי רעשיטסיניצ-שירַאטעלָארּפ רעד ןופ טייקיאעפ
 עשיטסילַאיצַאס יד ןפיטרַאפ ,גנוגעװַאב עלענָאיסעּפָארּפ עטנוזעג ַא ןעיובסיוא
 ןופ םיפינס יד טריאורטסניא טָאה ץנערעפנָאק יד .וװ .א .א טעברַא-סגנואיצרעד
 םיפינס יד טימ טייקיטעט רעמַאזניימעג ַא ןופ ןטייקכעלגעמ ןכוז וצ ?טייהיירפ,
 -ענַאיסעּפָארּפ ןוא רעשיטילָאּפ ,רוטלוק ןופ ןטיבעג יד ףיוא "ריעצה ץולחה, ןופ
 ,טייקיטעט רעל

 יַאמ 11---8 ,עוועשטאמאד ןיא) "ריעצה ץולחה? ןופ ץנערעפנָאק עטייווצ יד
 ןוא ןעגנואיצַאב עשירבח ןעיובוצסיוא טייקידנעווטיונ רעד ףיוא ןָא טזייוו (1
 זנוא זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא סלַא "טייהיירפ, רעד טימ ןעגנודניברַאפ-טייקיטעט
 ןיא גנובערטש רעשיצוביק ןוא רעשיטסינויצ-שיטסילַאיצָאס ריא טימ טנעָאנ
 ץולחה, ןופ זכרמ םעד טעטכילפרַאפ טָאה ץנערעפנָאק יד .תולג ןיא ןוא י"א
 -טנגוי רעשיטסילַאיצָאס ןיא טירטניײרַא ןגעוו סולשַאב םעד ןריפוצכרוד "ריעצה
 רעשידיא רעד ןופ דנַאברַאפ-טלעוו ןטימ גנוקידנעטשרַאפ ןיא ,לַאנָאיצַאנרעטניא
 ,"רורדפ) טנגוי רעשיטסילַאיצָאס

 ןיא טריפעגכרוד ןרָאװעג טשינ ןסולשַאב עטצעל עדייב יד ןענעז רעדייל
 ןגעוו ןגָאלשרָאפ עטערקנָאק טכַאמעג לָאמ עכעלטע טָאה ?טייהיירפ, יד .ןבעל
 זכרמ רעד .סעיצַאזינַאגרָא עדנעייטש-טנעָאנ ךיז עדייב ןופ עיצַארעדעפ ַא ןפַאש

 ךיוא זיא'ס .ןגַאלשרָאפ עטכַאמעג יד טריטּפעצקַא טשינ טָאה "ריעצה ץולחה; ןופ
 ןשיטסילַאיצַאס ןיא סולשנָא ןגעוו סולשַאב רעד טכעלקריוורַאפ ןרָאװעג טשינ
 -17 זַא ,רָאפנעמַאזוצ-"טייהיירפא ןופ גַאלשרָאפ רעד ,לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי
 ךיוא זיא "טייהיירפ, וצ ןרעהעג ןענעק ןלָאז םירבח-"ריעצה ץולחה; עקירעי

 ןיא טכעלקריוװרַאפ ןרָאװעג טשינ ןענעז םורַא ױזַא .ןעמונעגנָא ןרָאװעג טשינ
 ,ןצנערעפנָאק-"טייהיירפ, ןוא "ריעצה ץולחה, יד ןופ ןסולשַאב יד ןבעל

 בלַאהרעניא חוכיו רעוויסנעטניא ןַא ןעגנַאגעגנָא זיא ןרָאי עטצעל יד
 -גוא ענעבױהעגנָא יד ,דוחיא ןופ טייקכעלגעמ רעד ןגעוו ,סעיצַאזינַאגרָא עדייב

 -נירּפ ןופ ןטייקירעװש הרוש ַא ָאד ןענעז'ס זַא ,ןזיוװַאב ןבָאה ןעגנולדנַאהרעט



 505 ןעגנוגעוואב-טגגוי עשיצולח ; היל עטפניפ יד

 ןרָאװעג ןסעגרַאפ יו טעמכ ןענעז --- טײקיזָאלטכיזסיױא יד ,בוטש ןיא טיונ יד

 יד ןיא ךיוא רעבָא .הביסמ רעשירבח ןוא ץנַאט ,דיל ,גנַאזעג םעד קנַאד ַא
 ךימת טשינ .גנע זיא'ס .ןעלקניוװ עלַא ןיא תולד רעד טפייפ ןלַאקָאל עקיזָאד

 "ץולחה; ןופ ףינס ַא טכוזעג בָאה'כ ןעװ לָאמ ליפ .גנוטכױלַאב ןַארַאפ זיא

 םענעזָאלעגּפָאקיצומש א טקרעמַאב בָאה'כ ןוא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי ַא רעדָא
 .ןעניפעג ייז ןעמ ןָאק ָאד טָא זַא ,קחבומ ןמיס ַא רימ ראפ ןעוועג סע זיא -- ףיוה
 רעדָא רערעל ַא ןופ ףליה רעד ןָא ,קעטָאילביב ַא ןָא עכעלטנגוי עפורג ַא זיא'ס

 סָאד -- רוטַארעטיל רעטסַאּפעגוצ רעטכייל ַא ןָא ,גנוטייצ ַא ןָא ,רָאטקורטסניא

 ,.טעיצַאזינַאגרָא-טנגוי בור םעד ןופ בצמ רעד זיא
 עסיורג רָאג ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש רעדנעל-תולג יד ןיא טנגוי רעזנוא

 סָאװו ,ןרעפיצ יד .ךעלגעטינָאט סױרַא ןצָארּפש סעיצַאזינַאגרַא עיינ ,הנחמ
 ןבירטעגרעביא ןייז טשינרָאג טעוו'ס ,רדסכ ךיז ןרשדנע ,טַארוקַא טשינ ןענעז
 "ץולחה; םעד םורַא ךיז ןריּפורג סָאװ ,עכעלטנגוי יד ןצַאשּפָא ןלעו רימ ביוא
 טריזינַאגרָא טשינ זיא סָאװ טנגוי יד .טנזיוט 200 ןיא ,"תורדתסהח;, רעד ןוא
 ייב ךיוא רשפא ןפערטַאב -- לארשי ץרא ןייק ךיוא טבערטש רעבָא זנוא ךרוד
 ײ"ןסַאמ ַאזַא טַאהעג טשינ לָאמנייק ךָאנ טָאה םזינויצ .רעמ רעדָא טנזיוט 100 א
 יד רעבָא ,לארשי ץרא וצ טרַאג ןוא טצכעל סָאװ ,עכעלטנגוי ןופ גנוגעוװַאב
 ,גנורעטילּפשעצ --- טסייה סָאװ הלחמ ַא טיִמ טפָארטשעג זיא גנוגעװַאב עקיזָאד

 רמושה/ ? סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עלַא ןענעכערוצסיוא דנַאטשמוא סע זיא רעוו
 ץולחה, ,(יצולח יפוצ רעונ ןוא יצרא ץוביק :ןעמענ ליווצ גָאט וצ טנייה) "ריעצח
 יו ,טנגוי רעשיטסינויצ םתס ַא ןופ םינוגריא ,"הינודרוג , ,"רורדק ,"ריעצה
 הרות, טנגוי עשיטסילַאיצַאס-זעיגילער ,ינויצ-ללפ ץולחה { "אביקע; ,"הוחא;
 -סױרַא ןענעז סָאװ) "לארשי תנומא ילעוּפ , ןוא ?לארשי תדוגא ילעוּפ , ,"הדובעו

 ןעּפעשטוצ לע ךיא ביוא ןשודיח טשינ ךייא סע לָאז ,(לארשי תדוגא ןופ ןטָארטעג

 ףרַאװ ךיא ןעוו .,(* ר"תיב םעד ךיוא טנגוי רעשירַאטעלָארּפ-שיצולח רעד ֹוצ
 ךיא עז ,המשנ רעייז ןיא קילב ַא ביג ךיא ןוא םֶרָאפינוא םעד ייז ןופ ּפָארַא
 רעטקַארַאכ םעד קידנענעק ,טנגוי רעזנוא ןוא ייז ןשיווצ דישרעטנוא ןייק טשינ
 -- אפוג ייז ןוא זנוא ןעגנערב ייז סָאװ ,ןתוינערופ יד ןוא גנואיצרעד רעייז ןופ
 עקידנטעברַא ןַא ייז ןענעז גָאט וצ טנייה זַא ,טקַאפ םעד ןסעגרַאפ טשינ ךיא ןָאק
 ,תובשיתה ןוא טעברַא ,הילע ןיא געװ ריא טעז סָאװ ,טנגוי שקידנרידוטש רעדָא
 -סקלָאפ עלַא ןופ ךָאי רעד טגיל טננוי רעשיצולח רעד ןופ ןעלסקַא יד ףיוא
 ןוא תולד רעקיטסייג -- זיא קהבומ ןמיס ריא רעבָא ,חלואג-סקלָאפ ןוא ןדייל
 ,גנורעטילפשעצ עסיורג

 ריא ,טעברַא ריא :רערעדנַא ןַא זיא בצמ רעייא ,ךעלקילג טנעז ריא
 "רעק ןייא ןיא טריזינַאגרָא ךייא טָאה תורדתסה יד ןוא ןכַאפ עיינ טברעוורעד
 טנגוי יד רָאנ טשינ :קידמיאמ בצמ רעד זיא תולג ןיא רעבָא ,טפַאשרעּפ
 -קורטסניא עשירעצעה ,עכעלטנייפ זנוא ןופ העּפשה רעד רעטנוא ךיז טניפעג סָאװ
 ןצנַאלפ ןוא רעכערב-קיירטש רַאפ שיילפ-ןענָאנַאק ריא ןופ וצ ןטיירג סָאװ ,ןרָאט
 וצ טייטש ,טפנוקוצ ןוא לרוג ,טעברַא ןיא םירבח שרעייז וצ האנש ןייא ריא ןיא

 ,טנגוי עשיטסיגָאיזיװער -- רודלּפמורת תירב (*




